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Hamdolsun, insana şahit/şehit olabilme faziletini bahşeden Yüce Rabbimiz’e,
Salât olsun, şahitliğin en hasını en güzel örnekleriyle öğreten Efendimiz’e,
Selam olsun, onun şahit ve şehit olmuş ehl-i beytine, ashabına ve tüm mü’minlere...

Son on sayımızda, vahiyle inşa olma çabalarına katkı yapması umuduyla Kur’ani kavramları detaylıca ele 
aldık. Fıtrat ile başladığımız kavramlar dizisin onuncu halkasında şehadet/şahitlik kavramını inceledik.  

Manşete de kaynaklık eden başyazısında Mustafa İslâmoğlu hocamız, şehadetin, şahit olmanın 
mana ve ehemmiyetini yeni bir dille anlatıyor. İbrahim Sarmış hoca şehitlerin ölmemesini doğru 
anlamayı, Haydar Öztürk kelime-i şehadetin nasıl medeniyet kurduğunu, Hüseyin K. Ece Kur’an’a 
göre şehidin vasıflarını, Mahmut Çınar şehidin nasıl canlı tanık olduğunu inceledi.

Söyleşi köşemizde, Mehmet Birsin şehadetle ilgili sorularımızı cevapladı. Murat Kayacan Tefhimu’l-
Kur’an’da şehadet ve ilişkili kavramları inceledi. Mustafa Demir, şehadet kavramının ulus devlet-
lerce yersiz kullanımını eleştiriyor. Bünyamin Doğruer geçen sayıda olduğu gibi bu sayıya da hem 
deneme hem de şiir çalışmalarıyla katkı veriyor.

Şehadeti zulmün def’i ve adaletin ikamesi için eylem olarak takdim eden Zekeriya Yürük’ün yazısını, 
Cevdet Işık’ın şehadeti varoluş gerekçesi olarak takdim eden denemesi takip ediyor. Filiz Tavukçu 
cehaletten şehadete, Ayten Durmuş kahramanca yaşamak başlıklarıyla deneme tadında kaleme aldı 
şehadet konusunu. 

Dergimize ilk kez konuk olan Harun Saygılı, geleneğin kıskacında Allah ve rasul tasavvurunu, Mus-
tafa Akman hadis ehlinin bilgi kaynaklarını, Osman Arpaçukuru hadis diye bilinen asılsız sözleri 
inceledi Kur’ani Hayat okurları için. İrfan köşesinde Kadir Canatan simgeler serisine “maide: sofra 
simgesi”ni ekliyor yeni sayımızda. Tabii ki, Hasan Aycın’ın sofra konulu çizgisi Canatan’ın yazısına 
eşlik ediyor. 

Dergilerin neden kapandığını irdeleyen ve özellikle abone bedellerini ödemeyi ihmal eden abonele-
rimize yazdığımız mektupla sonlandırıyoruz 26. sayımızı.

Temmuz 2008-Aralık 2012 arasını kapsayan 27 sayının tamamını takım halinde temin etmek isteyen 
dostlarımız dergimizle irtibata geçip sipariş vererek sürekli istifade etme imkânı bulabilecektir.

Sevgili Kur’ani Hayat dostları, tüm sayıların pdf nüshalarına erişim için elektronik nüsha aboneliğini 
de gerçekleştirmenizi tavsiye ediyoruz. Okuyarak, okutarak, abone olarak, abone bularak, ihmal 
edilmiş abone bedellerini yıl sonuna kadar ödeyerek ve yazı göndererek dergimize verdiğiniz deste-
ğinizi sürdüreceğinizi ümit ediyoruz.

Kasım ayı başında çıkacak son sayımızda buluşana kadar Allah’a emanet olun.
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الوجود شهادة

الشين والهاء والدال (شهد) أصل يدلُّ على الحضور مصطفى إسالم أوغلو
شاهد  بأنه  واإلعالم   ،(07 عمران:  (آل  والشهادة 
(الفرقان: 27). و»الحضور»، بمعنى الوجود في المكان 
والوقت المطلوبين، شرط أساسي في عملية الشهادة. وقد 
على  ُيطلق  كما  أيضًا.  وبالقلب  بالنظر  الشهادة  تكون 
الحج  مناسك  ألداء  الحجاج  فيها  يتجّمع  التي  األماكن 
بمعنى  يأتي  و»المشهد»   .(82 (الحج:  الحّج»  «مشاهد 
على  بعد  فيما  أطلق  ولكنه  ومجمعهم،  الناس  محضر 
العراق  في  «المشهد»  ويعتبر  والكبيرة.  المسّطحة  القبور 
أكبر مقبرة وأكثرها اكتظاًظا بالقبور في العالم، وهو المقبرة 

التي تحتضن جثة علي رضي اهللا عنه.  
ويقال للَعَسل الشَّْهُد والشُّْهد ما دام لم ُيْعَصْر من شَمِعه. وهو 
يدّل على أن العسل في مكانه الموضوع والمخّصص له. 
وُيعّبر عن الفتاة التي حاضت ألول مرة بفعل «أشهدت»؛ 
ألن حالة الحيض تشهد على أنها أدركت األنوثة والبلوغ. 
وعلى نحو مماثل، فإنه ُيعّبر عن الغالم الذي بلغ الرشد 
والحلم بفعل «أشهد» كذلك. كما يطلق على الماء والدم 
التي تخرج من رحم الوالدة قبيل المولود الجديد الشاهد أو 

الشهود، لما أنه يخبر بمجيء المولود. 
الشهادة هي اِإلْخبار بما شاَهَده على نحو جازم (السجدة: 
6). وٕان هناك فرًقا بين الشهادة والشهود؛ فالشهود عبارة 
عملية  فهي  الشهادة  أما  الحضور،  عملية  مجّرد  عن 
الحضور مع المشاهدة والرؤية. بينما الفرق بين الشهادة 
والخبر هو أن األولى تلزم الصفة القانونية بعكس الثاني. 
بعملية  يقوم  فالشاهد  والوكالة،  الشهادة  بين  الفرق  أما 

املرتجم: ياوز آجار

الشهادة اإللهية هي الوحيدة 
التي ال �كن رّدها ب� 

الشهادات.

املقال الرئيس
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B A Ş Y A Z I

ŞAHADET
VAR OLMAK, ŞAHİT OLMAKTIR

ALLAH’IN ŞAHADETİ, 

REDDEDİLMESİ 

MÜMKÜN OLMAYAN 

TEK ŞAHADETTİR.

Ş-h-d maddesi, “orada olup tanık olma” (3:70) 
ve “tanık olduğunu haber verme” (25:72) mana-
larına delalet eder. Tanıklığın şartı “huzur”dur. 
Huzur, “orada ve o anda hazır ve nazır olma”dır. 
Bu tanıklık gözle olabileceği gibi, gönülle de 
olabilir. Hacıların hac yapmak için toplandığı 
mekânlara meşâhidu’l-hac denir (22:28). Meş-
hed, “insanların topluca göründüğü meydan” 
anlamına gelir. Bu kelime daha sonra, düz ve 
büyük kabirler için kullanılmıştır. Dünyada 
yekpare en büyük ve en kalabalık kabristana 
sahip olma unvanı, Hz. Ali’nin kabrinin bulun-
duğu Irak’taki Meşhed şehrine aittir. 

Peteği içindeki bala eş-şehdu veya eş-şuhdu de-
nilir. Balın, “kendine ait yerde olduğuna” dela-
let eder. Bir genç kızın ilk defa hayız görmesi, 
eşhedet fiili ile ifade edilir. Zira bu durum, ka-
dınlığa adım attığının şahididir. Oğlan çocuğu-
nun ilk buluğa ermesine de eşhede’r-racul deni-
lir. Ana rahminden, yeni doğan yavrudan önce 
gelen su ve kana şuhûd veya şâhid denilir. Zira 
bebeğin doğumunu haber verir.

Şehadet, “kesin tanıklık” demektir. (32:6). 
Şuhûd ile şehâdet arasında fark vardır. Şuhûd 
mücerret “orada olma” halini, şehâdet ise “ora-
da olup müşahede etme” halini ifade eder.

Şehâdet ile haber arasında fark vardır. Şahidin 
şehâdet’i hukuki müeyyide doğurur, fakat muh-
birin haber’i hukuki müeyyide doğurmaz.

Mustafa İSLÂMOĞLU
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- Bir Hesap Günü, yani bir Mahkeme-i Kübrâ 
varsa, tanıklık şarttır. Ahiretin varlığının 
olmazsa olmaz şartı, şahitliktir. Mahkeme-i 
Kübrâ’nın hâkimi Allah’tır, sanıkları kullar-
dır. Tanıkları ise hem Allah hem melekler 
hem kullar hem de bütün bir tabiattır.

Şahitlik iki ana başlık altında değerlendiri-
lir: 

1.  Yaradan’ın şahitliği. 

2. Yaratılanın şahitliği. Esma-i hüsna ara-
sında Şehîd isminin olması, Yaradan’ın şa-
hitliğine imanı gerektirir.

Şehîd olan Allah’ın şahitliği, en yüce şa-
hitliktir. Allah’ın şahadeti, reddedilmesi 

mümkün olmayan tek 
şahadettir. Onun şahit-
liği mutlak şahitliktir 
ve yalana asla ihtimali 
yoktur. O’nun şahitliği 
mahlûkatın şahitliğine 
benzemez. O, şahit ol-
mak için bir yerde ve bir 
zamanda olmak zorun-
da değildir. Zira O, her 

zamanda ve her yerde hazır ve nazır olan 
mutlak şahittir.

Esma-i hüsnayı oluşturan her ismin tecel-
lisi kulların lehine olduğu gibi, Şehîd ismi-
nin tecellisi olan ilahi şahitlik de kulların 
lehinedir. İnsan hiç kimselere söyleyeme-
yeceği dertlere duçar olur. Bazen insanın 
içinde ateşler yanar da, bağrını kimselere 
açamaz. Bazen de insanın başına öyle işler 
gelir ki, onlara birini tanık tutmak ister, fa-
kat Allah’tan başka kimseyi bulamaz. İşte 
öylesi durumlarda, Allah’ın şahit olduğunu 
bilmek insanın yüreğini ferahlatır. “Allah 
kuluna yetmez mi?” ilahi sorusu, böyle an-
larda cevabını bulur. İnsan da, ta yürekten; 
“Hiç yetmez olur mu?” cevabını verir.

Şâhadet ile vekalet arasında fark vardır. Şâhid 
sadece tanıktır, fakat olaya müdahil olamaz; 
vekîl ise hem tanıktır hem de olaya müdahil 
olur.

Namazda tahiyyât’a “teşehhüd” adı verilir. 
Zira tahiyyât’ın zirvesi sonundaki şahadettir. 
Şahadetteki eşhedu, “bilir ve bildiririm ki” ma-
nasına gelir. Ustuşhide, bizim “şehid olmak” 
diye kullandığımız mananın tam karşılığıdır. 
Daha sonraları, Allah yolunda öldürülenlere 
şehîd denilmiştir. Bazı âlimlere göre; Allah yo-
lunda öldürülenler “diri” olduğu için şehîd adı 
verilmiştir. Buna şu âyet delil gösterilir: “Al-
lah yolunda öldürülenleri asla ölüler sanma-
yın; bilakis onlar Rableri katında diridirler.” 
(2:154). Fakat âyette şehîd 
veya aynı kökten başka bir 
kelimenin yer almaması, 
kelimenin anlam yolculu-
ğunda geçirdiği değişim-
leri ele vermesi açısından 
dikkat çekicidir.

Şehîd, Allah’ın Kur’an’da 
geçen esma-i hüsnasın-
dandır. Sonsuz ve sınırsız, eşsiz ve benzersiz 
ilahi tanıklığa delalet eder. Şehîd olan Allah’ın 
şahitliği yalnızca görüneni değil görünmeyeni 
de, yalnızca bilineni değil bilinmeyeni de, yal-
nızca açıktakini değil gizlidekini de, yalnızca 
maddi olanı değil manevi olanı da, yalnızca 
organların eylemlerini değil kalbin ve aklın 
eylemlerini de kapsar.

En büyük şahit olarak Allah

Şahadet (şahitlik) ıstılah olarak; “Birinin bizzat 
müşahede ettiği başkasına dair bir haberi as-
lına sadık olarak haber vermesi” anlamına ge-
lir. Haber verene şâhid, haber verilene meşhûd 
denir. Şahitlik, kişinin kendisi hakkında da 
geçerlidir.

- Şahitlik gerekli midir?

ALLAH’IN ŞAHİTLİĞİNE 

VURGU, İNSANI DÜRÜST 

OLMAYA DAVET EDEN 

BİR İŞLEVE SAHİPTİR.
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Allah’ın şahitliğine vurgu, insanı dürüst olma-
ya davet eden bir işleve sahiptir. Zira insan, 
bazen kendi vicdanına karşı bile yalan söy-
lemeye yeltenir. Vicdanı kendisine doğruyu 
söyler, o kendi vicdanını tasdik etmek yeri-
ne, susturmayı yeğler. Kendi hakikatinden 
dahi böylesine kaçan insana, hakikatten asla 
kaçılmayacağını öğretmenin bir yolu olmalı. 
İşte Allah’ın eş-Şehîd ismine imanın hakikati 
budur.

Eğer insan Allah’ın her şeye şahit olduğuna 
iman ederse, hakikatten kaçmaya teşebbüs 
etmez. Dolayısıyla, Şehîd olan Allah’a O’ndan 
kaçarken yakalanmaz. Vicdanının sesini sus-
turmaya kalkmaz. Hepsinden öte, hesabını 
veremeyeceği işlerden 
mümkün olduğunca 
uzak yaşar. Bu ise, Şehid 
ismine iman etmenin en 
büyük getirisidir.

Şahit olan ya dostuna şa-
hitlik eder, ya düşmanına 
şahitlik eder. Allah hiçbir 
kuluna düşman değildir. 
Fakat kulları arasından bazıları Allah’a düş-
mandır. Allah kendine dost olanların dostlu-
ğuna şahitlik edecek, düşman olanların düş-
manlığına şahitlik edecektir.

Şahadet “huzur”dur

Şahit olmak “hazır olmak”, şahitlik ise “huzur” 
manasına gelir. Huzur’un “şahitlik” manasıyla 
dilimizde kazandığı “mutluluk” manası, Şehîd 
isminin anlam alanında buluşmaktadır.

Şahitlik lâfzen “huzur” olduğu gibi, manen de 
“huzur”dur. Zira rahmeti, şefkati, merhameti 
ve mağfireti sonsuz olan bir Rab tarafından 
sürekli gözetilip kollanmak, insana tarifsiz bir 
huzur verir.

İnsan, kulların kendisini gözetlemesinden 
sıkılır. Hatta bu gözetlenen insana, bir parça 

“gözaltı” olarak yansır. Zira gözetleyen kulla-
rın duygu ve düşüncelerinden, tavır ve davra-
nışlarından emin olamaz. Onlara hata ve ku-
surlarıyla yakalanmak istemez. Bu insanın en 
yakını bile olsa böyledir. Çünkü kullar hem-
cinslerinin hatalarını istismar edebilir. Şahit 
olan kullar şahit olduklarının hatalarını kendi 
sevapları sayabilir.

Fakat Allah’ın tanıklığı böyle değildir. O, 
kullarının hasmı veya rakibi değildir ki, kul-
larında şahit olduğu halleri istismar etsin. 
O’nun şahitliği kulların mahza hayrınadır. 
Kul, başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir. 
Fakat böylesi her durumda kulu teskin eden 
Allah’ın niyetlere ve kalplerin içindekine şahit 

olmasıdır. Bu noktada kul, 
“Allah şahit ya, bu bana 
yeter” der. Bununla teskin 
olur ve huzur bulur.

Yanlış anlaşılmak, insani 
ilişkilerde insanı en çok 
huzursuz eden ve üzen 
durumlardan biridir. Bazı 
yanlış anlaşılmalar vardır 

ki, insanı kahreder. İnsan iyi niyetle bir şey 
yapar, bu uğurda büyük bedeller öder. Fakat 
bütün bunlara rağmen, yine de yanlış anlaşıl-
maktan kurtulamaz. İşte böylesi bir durum-
da, Şehîd olan Allah’ın tanıklığı insanın tek 
tesellisi olur. 

İnsanın Allah’ın Şehîd ismine imanıyla, yap-
tıklarının birileri tarafından yanlış anlaşılma 
ihtimaline verdiği ehemmiyet ters orantılıdır. 
İnsanın Şehîd ismine imanı arttıkça, başkala-
rının yanlış anlama ihtimaline verdiği önem 
azalır. Şehid ismine iman kemale erince, baş-
kalarının ne dediği veya diyeceği, nasıl gör-
düğü hepten önemini yitirir. İşte tarihte Me-
lamilik adıyla müstakil bir meşrebe dönüşen 
“melâmet hali” bu haldir. Melâmet ehli olmayı 
görünmenin önüne koyma işinde o kadar ileri 

ŞEHÎD OLAN ALLAH 

SAMİMİ OLANA DA, 

İSTİSMAR EDENE DE  

ŞAHİTTİR.
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gitmişlerdir ki, aslında o günaha zerre kadar 
bulaşmadıkları halde başkalarının gözün-
de kendilerini ‘malamat’ etmek için kasten 
günahkâr gibi görünürler. Gösterişçi dindarlı-
ğa tepki olarak ortaya çıkan bu yol da sağlıklı 
bir yol değildir.

Hak âşıklarından 19. yüzyıl halk ozanı Sey-
rani, ömründe ağzına damlasını koymadığı 
halde, içki kadehlerini sarığına dizerek gezer-
miş. Aynı yüzyılın ariflerinden Borlu Ahmet 
Kuddusi, bir Ramazan günü davetli olduğu 
Kayseri’ye girişte kalabalığı görünce şöyle der: 
“Ey nefsim kalabalığı görünce kendini bir şey 
sanma! Ye orucunu, boyla 61’i de aklın ba-
şına gelsin!” Kendisini 
karşılamaya gelen ka-
labalığın şaşkın bakış-
ları karşısında heybe-
sindeki çöreği çıkarıp 
yemeye başlar. Kalaba-
lık, “Biz veli sanmıştık, 
oruç yiyen bir zındık-
mış.” diyerek dağılır. 
Melami meşrep Ahmet Kuddusi muradına 
ermiştir. Tabi ki bu meşrebin sadıkları gibi 
istismarcıları da vardır. İrtikâp ettikleri men-
hiyatı, Melamilik görüntüsü altına gizleyen 
sahtekârlar da az çıkmamıştır.

Başkalarının gözünde kötü görünmek için 
özel çaba harcayanların meşrebi olan Melami-
lik, İslam’ın tasvip ettiği bir yol olamaz. Zira 
İslam, töhmet makamında bulunmayı hoş 
görmez. Başkalarını suizanna düşürecek dav-
ranışları tasvip etmez. Bu, bir tür tersinden 
aldatma olarak nitelenebilir.

Şehîd olan Allah samimi olana da, istismar 
edene de şahittir. Allah’ın şahit olduğuna 
iman eden, istismarcılara ve istismara takı-
lıp kalmaz. Hele istismarcıya kızıp, değere 
tavır almak gibi bir yol asla savunulamaz. 
Bu, “istismarın istismarı” veya “istismarcının 

istismarı”dır. Eğer birileri, olmak yerine gö-
rünmeye çalışıyorsa, onlara lanet gerekmez. 
Zira onlar kendi kendilerini lanetlemişlerdir. 
Çünkü olmadan görünmeye çalışanlar, asla 
olamayacaklar demektir. Görünmeyi olma-
nın önüne çıkaranlar, görüntülerine toplum 
içinde müşteri buluyorlarsa, bu müşterilere 
kızmak yerine acımak gerekir. Zira onlara 
müşteri olanlar, sahte dövizi hakiki parayla 
alan ahmağa benzerler. Ellerinde aldatılmış 
olmaktan başka bir şey kalmayacaktır.

Allah’ın şahadeti en büyük şahadettir

Allah şahittir. Hem de bir şeye değil, her şeye 
şahittir. Zira Allah, insana şahdamarından ya-

kındır. İnsan, kendi-
sine şahdamarından 
yakın olandan hiçbir 
şeyi saklayamaz, ka-
çıramaz, gizleyemez. 
Bu hakikati Kur’an 
“Nerede olursanız 
olun, O sizinle be-
raberdir.” (57:4) 

âyetiyle haber verir.

Allah’ın tanıklığı, kulların tanıklığına benze-
mez. Allah nasıl varlığın zirvesi ise, Allah’ın 
tanıklığı da tanıklığın zirvesidir. Tıpkı şu 
âyette buyrulduğu gibi:

“De ki “En büyük şahit kimdir?” De ki: “Be-
nimle sizin aranızda Allah şahittir ve bu 
Kur’an bana kendisiyle sizi ve onun ulaştı-
ğı kimseleri uyarayım diye vahyedildi. Size 
de (ulaştığına göre şimdi söyleyin bakalım): 
Allah’la birlikte başka ilahların olduğuna ger-
çekten şahitlik eder misiniz? De ki: “Ben buna 
şahitlik etmem.” De ki: “Tek ilah ancak O’dur; 

ŞAHİTLİK, YARATAN VE 

YARATILANIN BULUŞTUĞU 

ORTAK EYLEMDİR. ZİRA VAR 

OLMAK ŞAHİT OLMAKTIR.
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ve benim Allah dışında ilahlık yakıştırdıkları-
nızla hiçbir bağım yoktur.” (En’âm 6:19)

Şehîd ismine iman, Allah’ın en büyük şahit 
olduğuna imandır. Bu âyette Nebi aleyhisse-
lam, kendine gelen vahyin kaynağının Allah 
olduğuna yine Allah’ı şahit gösteriyor. Esasen 
bununla o şunu diyor: Ben kendiliğimden bir 
şeyler uydurup “Bu bana Allah’tan geldi” diye 
Allah’a iftira etmeyeceğime Allah’ı şahit tutu-
yorum. Siz de şirkinize, benim gibi Allah’ı şa-
hit tutabilir misiniz?

Bu nokta, işin püf noktasıdır. Zira şirk ile her 
şeye şahit olan bir Allah inancı, aynı yerde ba-
rınamaz. Niçin? Çünkü şirkin gerekçesi, uzak 
Allah inancıdır. Müş-
rik akıl şöyle çalışır: 
Allah uzaktır. Uzak 
olana ulaşmak için, 
aracılar tedarik etmek 
gerekir. İşte taptığımız 
bu putlar, bizi Allah’a 
ulaştıracak aracılardır. 
(39:3).

Her şeye şahit olan bir Allah’a inanmak için 
evvela Allah’ın insana şahdamarından yakın 
olduğuna inanmak gerekir. Buna inanınca 
da şirke ihtiyaç kalmaz. İşte Nebi’ye, “De ki” 
emri ile söyletilen hakikat budur. Allah’ın en 
büyük şahit olduğunun hatırlatılmasının ger-
çek sebebi de budur.

Üzerine yemin edilenlerin hepsi şahittir

Kur’an’da Allah, bazı yaratılmışlar üzerine 
yemin eder. Bunları 10 başlık altında tasnif 
edebiliriz:

1. Kâinata dair unsurlar: Güneş, yıldızlar ve 
ay gibi. 

2. Zamana dair unsurlar: Asır, gece, gündüz, 
sabah ve kuşluk gibi. 

3. Yeryüzüne dair unsurlar: Denizler, dağlar, 
kabirler, gündoğumu ve günbatımı noktaları 
gibi.

4. Son Saat ve Kıyamet Günü’ne dair unsurlar: 
Vaat edilen gün, kıyamet günü gibi. 

5. Kur’an’a ait unsurlar: Yol gösteren ve fetheden 
âyetler, uyarı, müjde ve rahmet âyetleri gibi.

6. Öğrenmeye dair unsurlar: Kalem ve kalemin 
yazdıkları gibi.

7. Yaratılışa dair unsurlar: Yokluk ve varlık, 
erkek ve dişi, görülen ve görülmeyen her şey 
gibi.

8 İnsana dair unsurlar: Kendini kınayan ne-
fis, hayat denizin-
de yüzdükçe yüzen 
mü’minler gibi.

9. Vahyin indiği mekâna 
dair unsurlar: Mekke, 
Beytu’l-Ma’mur, incir, 
zeytin, Tur-i Sina gibi.

10. Şahitliğe dair un-
surlar: Tanık, sanık, 

şahitlik gibi.

Görüldüğü gibi, Allah’ın yemin ettiği şeyler-
den bir gurubu da, “şahitlik” ile ilgili unsurlar 
oluşturmaktadır. Fakat bu yeminlerin tümü 
esasen şahitlikle ilgilidir. Zira Allah’ın yara-
tılmış bir varlığa yemin etmesi, onun “şahit 
olacağını” haber vermesidir. Ve’l-‘asr demek, 
“asır şahit olsun” demektir. Ve’l-leyl demek, 
“gece şahit olsun” demektir. Ve’ş-şems demek, 
“güneş şahit olsun” demektir. 

Kur’an’da iradesiz ve cansız mahlûkat üzerine 
edilen yeminler, cansız varlıklara “hafızasız” 
muamelesi yapmamızı önlemek için bir uya-
rıdır. Onlar da kendilerine has bir hafızaya sa-
hiptir. Ancak taş kesilmiş kalp sahipleri, taşa 
taş gibi bakar. 

İSLAM AHLÂKI, EYLEM 

AHLÂKIDIR. ZATEN AHLÂK 

DEDİĞİMİZ ŞEY DE EYLEME 

DAİR BİR NİTELİKTİR.



8

Şahit olan her şey dile gelecektir. Dile gelen 
her şey Allah’a konuşacaktır. Allah zaten her 
şeye şahittir. Bunların arasına şahit olanlar da 
girer, şahit olunanlar da, şahitlikler de… 

Dolayısıyla Allah’a kimse yalan şahitlik ya-
pamayacaktır. Bununla verilen mesaj açıktır: 
Ey insan, gece ve gündüz, ay ve güneş, çift 
ve tek, dağlar ve denizler, su ve toprak, insan 
ve melek şahitse eğer, sen Şehîd olan Yaradan 
bir yana, şahit olan yaratılandan dahi bir şey 
kaçıramazsın. Hal bu iken, Allah’ın her şeye 
şahit olması, sana yetip de artmalı.

Var olmak şahit olmaktır

Şahitlik, Yaratan ve yaratılanın buluştuğu or-
tak eylemdir. Zira var olmak şahit olmaktır. 
Yaşamak şahit olmaktır. Zira Hâlık da şahittir, 
mahlûk da. Elbette iki-
sinin şahitliği arasında 
mahiyet farkı vardır. 

- Allah’ın şahit olması 
yetmez mi? 

- Bu soruyu Rabbimiz 
soruyor ve bizden “Hiç 
yetmez olur mu ya 
Rab!” cevabını bekli-
yor. Zira şahit olarak kuluna Allah da yetmez-
se, kim ve ne yeter? Esasen, aklı başında hiç 
kimse, hem Allah’a inanıp da, hem de Allah’ın 
şahitliğinin yetersizliği fikrine kapılamaz. 

- Peki, müşrikler niçin bu fikre kapıldılar? 

- Çünkü Allah’ı uzak ve ulaşılamaz olarak ta-
savvur ettiler. Bu nedenle aracılar ihdas ettiler. 
Bu nedenle şefaat tezini geliştirdiler. Bütün bu 
tavırları, gerçekte Allah’ın şahitliğinin yeter-
sizliği üzerinde yükseliyordu. İşte bu hasta-
lıklı inancı reddetmek için Kur’an tekrar tek-
rar “Her şeye şahit olarak Allah yetmez mi?” 
sorusunu sordu:

“Vakti geldikçe insana, kâinatın uçsuz bucak-
sız ufuklarında ve bizzat kendi iç dünyasında 
mesajlarımızı göstereceğiz. Ta ki bu vahyin 
tartışmasız bir gerçek olduğu herkes için or-
taya çıksın. Her şeye şahit olan senin Rabbin 
(insana) yetmedi mi?” (Fussılet 41:53)

Allah, mesajlarını insanın iç ve dış dünyasında 
hep gösteriyor. Fakat insanın bu mesajları gör-
mesi için, Allah’ın “gör” dediği yerden bakması 
şart. Ancak o zaman görür. Eğer görmüyorsa, 
gösterilmediği için değil, bakmadığı için gör-
müyordur. Elbette Allah, bakmamasının en de-
rinlerinde yatan gizli sebeplere de şahittir.

“Allah’ın her şeye şahit olması yetmez mi?” 
kalıbı, bazen Nebi’yi 
ve mü’minleri teselli 
için gelir. O Nebi ki, 
kendisine yüklenen 
nübüvvet görevini 
layıkıyla taşımak için 
kendini helak ederce-
sine koşturuyor, hat-
ta bu konudaki aşırı 

hassasiyeti bazen “Mü’min olmuyorlar diye ne-
redeyse kendini helak edeceksin.” (26:3) yollu 
uyarılar almasına sebep oluyordu. İşte Allah’ın 
her şeye şahit oluşunun hatırlatıldığı şu âyet, 
Nebi’yi teselli etmeyi amaçlamaktadır: 

“De ki: “Benimle sizin aranızda (bütün bu 
olan bitenlere) tanık olarak Allah yeter: Çün-
kü O, kullarıyla ilgili her habere daha kay-
nağında vakıf olan, onların her halini bizzat 
görendir.” (İsra 17:96)

Allah yaptıklarınıza şahittir

İslam ahlâkı, eylem ahlâkıdır. Zaten ahlâk 
dediğimiz şey de eyleme dair bir niteliktir. 

PEYGAMBERLİK BİR 

ŞAHİTLİK MÜESSESESİDİR. 

HER PEYGAMBER ŞAHİT 

OLARAK GÖNDERİLİR.
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Kur’an imanın yanına “eylemi” (‘amel) koyar. 
Fakat bu eylem yalınkat bir eylem değil, “sa-
lih” sıfatına layık olan bir eylemdir.

Esasen Kur’an’da muhataplara, Allah’ın her 
şeye şahit olan bir Şehîd olmasının hatırlatıl-
ması yeterli idi. Fakat vahiy bununla yetinme-
miş, Allah’ın insanın eylemlerine şahit olduğu 
ayrıca vurgulanmıştır:

“Ve sana, onlara vaat ettiklerimizden bir kısmı-
nın gerçekleştiğini ya (bu dünyada) gösteririz 
ya da senin canını alırız (ahirette gösteririz). 
Nasıl olsa en sonun-
da dönüşleri Bizedir; 
dahası, Allah onların 
yaptığı her şeye şahit-
tir.” (Yûnus 10:46)

“De ki: “Ey önceki vahyin takipçileri! Allah 
yaptıklarınıza şahid olup dururken niçin 
Allah’ın âyetlerini reddediyorsunuz?” (Âl-i 
İmran 3:98)

- Kur’an “Allah her şeye şahittir” demişken, 
neden bir de eylemlere şahit olduğunu hatır-
latma gereği duymuştur?

- Bunun muhtemel cevabı şudur: Kendinizden 
sadır olan her şeye dikkat edin, fakat eylemleri-
nize daha bir dikkat edin? Zira insandan sadır 
olan şey eylemse, ilahi kayıt sistemi de eyleme 
geçmektedir. Eylemle yıkılanın telafisi, yine 
eylemle yapmaktır. Eylemle bozulanın telafisi, 
yine eylemle düzeltmektir. Bu yüzden eylemin 
verdiği zarar ve ziyan da çok, telafisi de zordur. 

Biz bu âleme sahip olmaya değil şahit ol-
maya geldik

İnsan şâhit olan bir varlıktır. Zira kendi ken-
dinin farkında olan ve kendi kendini gözetle-

yen, kendi üzerine düşünebilen, soru sorabi-
len ve cevap verebilen bir varlıktır. (75:14). 
Bu da insanın şâhit olarak yaratılışındandır. 
Allah’ın Şehîd isminin en büyük tecellisi in-
sandır.

İnsanın şahitliğini güneş sistemi ile izah ede-
biliriz:

1. İnsanı oluşturan organlar, hem kendine şa-
hittir, hem de insana: Ay hem kendi etrafında 
hem de dünyanın etrafında döner: Ayın ken-
di etrafında dönmesi, kendi kendine şahit 
oluşuna, dünyanın etrafında dönmesi, bu 
şahitliğin daha büyük bir şahitlikten bağım-
sız olmayışına delalet eder. İnsanın el, ayak, 

göz, kulak gibi maddi; 
irade, akıl, vicdan gibi 
manevi organları aya 
delalet eder. Bir bütü-
nün parçaları olan bu 
unsurlar, hem kendi 

kendilerine şahittir hem de ait oldukları insa-
na şahittir: “O gün ağızlarına mühür vururuz. 
Bize elleri konuşur, ayakları şahitlik yapar.” 
(36:65). 

2. İnsan organlarıyla birlikte hem kendine şahit, 
hem de Allah’a şahittir: Dünya hem kendi etra-
fında hem de güneşin etrafında döner. Dünya 
insanı temsil etsin. İnsan hem kendi kendisi-
ne şahit olur hem de Allah’a şahit olur. Kendi 
kendisine şahit oluşu vicdanıyladır. Vicdan, 
Allah’ın insanın içine koyduğu eşsiz bir sev-
kedici ve doğru sözlü bir şahittir. Bunu şu 
âyet beyan eder:

“Ve (Hesap Günü) her can kendisini sevk 
eden unsurlar ve tanıklarla (ilahi) huzura ge-
lir.” (Kâf 50:21).

Sâık “sevk eden, yönlendiren” demektir. Özne 
formundadır. Aktif ve etkendir. Hem insanı 
kötüye sevk eden içgüdü ve ayartıcı benlik 

ŞEHÎD OLMAK, İNSANLARA 

MODEL VE ÖRNEK OLMAKTIR.
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gibi nefsanî boyuta, hem de insanı iyiye sevk 
eden vicdan gibi Rahmani unsurlara delalet 
eder.

 Şehîd, “şahit olan/olunan, tanık olan/olunan” 
demektir. Şehîd formu, fa’îl vezninin yapısı 
gereği, hem nesne hem özne anlamını birlikte 
kapsar. Hem pasif, hem aktiftir. Belki bir bo-
yutuyla pasif, diğer boyutuyla aktiftir. Mesela 
kişiye nefsi vesvese verdiğinde, kişi bu vesve-
seye şahittir. Eğer nefsinin verdiği vesveseye 
kapılmazsa özne olarak şahittir, kapılırsa nes-
ne olarak şahittir. Başta vicdan olmak üzere, 
akıl ve irade de şahittir.

İnsanın Allah’a şahit oluşunu Kelime-i 
Şahadeteyn’in ilk kıs-
mı temsil eder: Eşhedu 
en-lâ ilâhe illallah (Ben 
şahit olurum ki ilahlık 
sadece Allah’a yakışır, 
başka hiçbir şeye ya-
kışmaz).

3. Peygamberler ümmet-
lerine, ümmetleri de peygamberlerine şahittirler: 
Peygamberleri güneş temsil eder. Güneş nasıl 
ki hem dünya, hem diğer gezegenler ve onla-
rın uydularına şahitse, bütün bunlar da gü-
neşe şahittirler. Allah’ın vaadi vardır: O, hem 
peygamberlerden hesap soracaktır, hem de 
onları gönderdiği ümmetlerden. (7:6). 

Peygamberlik bir şahitlik müessesesidir. Her 
peygamber şahit olarak gönderilir. Şahitlik 
peygamberlere Allah’ın yüklediği bir sorum-
luluktur. Peygamberler bu sorumluluğu, hem 
dünyada hem ahirette yerine getirmekle mü-
kelleftirler. Peygamberlerin dünyadaki şahit-
likleri, “örnek ve model” olma misyonlarıdır. 
(Bkz: 2143).

Nasıl ki dünyada hakikati tebliğ etmekle yü-
kümlülerse, ahirette de tebliğ ettikleri hakika-
te karşı nasıl davranıldığına şahitlik etmekle 

yükümlüdürler. Şu âyetler bu hakikatten söz 
eder: 

“(O Gün) Biz her ümmetten, eksiksiz şahitlik 
yapacak bir şahit çıkarmış olacağız.” (Kasas 
28:75). 

Her ümmetten çıkarılacak şahitler ümmetle-
re gönderilen peygamberler ve onların vari-
si olan âlimlerdir. Hz. Muhammed’in ve Hz. 
İsa’nın şahitliğinden söz eden âyet (5:117), 
her peygamberin ümmetinin şahidi olduğunu 
teyit eder.

4. Allah her şeye şahittir ve başta insan olmak 
üzere her şey de Allah’ın varlığına şâhit olan 

birer âyettir: Bu ben-
zetmemizde Allah’ı, 
güneş sisteminin 
etrafında döndüğü 
ama bizim göreme-
diğimiz ve bilemedi-
ğimiz merkez temsil 
eder. Biz o merkezin 
varlığını âyetlerden/

karinelerden çıkarırız. İşte o merkez, hepsine 
şahit olan bir Şehît’tir. Her şey de O’nun var-
lığına şahittir. 

Bu “her şeye”, meleklerin şahitliği de dâhildir. 
Allah yeri ve göğü insana nasıl şahit kılmışsa, 
bazı melekleri de insana öyle şahit kılmıştır. 
İnsan ise her şeyiyle şahittir. Hem zatına kul-
luk için yaratıldığı Allah’a şahittir, hem kendi 
emrine musahhar kılınan eşyaya ve tabiata 
şahittir. Zira insan bu âleme sahip olmak için 
değil, şahit olmak için gelmiştir. Yaşamak şa-
hit olmaktır.

Rasul’ün şahitliği bu dünyada örneklik 
ahirette tanıklıktır

Şehîd ismi, müşahede edilebilir varlıklar söz 
konusu olduğunda “örnek ve model” anlamı-
nı da içerir. Allah bizzat müşahede edilebilir 
varlıklardan olmadığı için, Allah’ın Şehîd ol-

ŞEHÎD OLMAK, İNSANIN 

ÜZERİNDE SÖZ HAKKI OLAN 

DEĞERLERİNİ İMANINA 

ŞAHİT KILMAKTIR.
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masında “örnek ve model” manası kesinlikle 
aranamaz. Fakat peygamberler için kullanılan 
şehîd sıfatı, “örnek ve model” manasını içerir.

Peygamberlerin gönderildikleri topluma “ör-
nek ve model” anlamında şehîd kılındıkları 
izahtan varestedir. Kur’an’da Hz. İbrahim ve 
Hz. Peygamber için kullanılan usvetun hase-
netun (güzel bir örnek) tabiri de, peygamber-
lerin şehîd oluşları kapsamında değerlendiril-
melidir.

Hz. Muhammed aleyhisselam şahit olarak 
gönderilmiştir. Şu âyet, bu hakikati mütead-
dit olarak söyleyen âyetlerden sadece biridir: 

“Sen ey Peygamber! 
Şüphe yok ki Biz seni 
şâhit, müjdeci ve uya-
rıcı olarak gönderdik.” 
(Ahzâb 33:45).

Allah Rasulü’nün şa-
hit olması, ümmetine 
tanık olmasıdır. Zira 
Hesap Günü, peygamberlik görevini yapıp 
yapmadığından Allah huzurunda hesaba çe-
kilecektir. (7:6). Bu yüzdendir ki, Allah Rasu-
lü, hayata veda etmeden hemen önce gerçek-
leştirdiği ilk ve son haccında irat ettiği veda 
hutbelerinde üç kez “Bakın! Tebliğ ettim mi?” 
diye sormuştur. “Evet, işittik ve itaat ettik ya 
Rasulallah!” cevabını alınca da; “Şahid ol ya 
Rab!” demiştir. Bu, hem şahit olmanın, hem 
de şahit kılmanın telaşıydı.

Allah Rasulü, yalnızca şahit olarak gönderil-
memişti. O aynı zamanda, şehîd olarak da 
gönderilmişti. Onun şehîd olarak gönderil-
mesi, gönderildiği insanlara “örnek ve model” 
olması anlamını taşıyordu. İşte ona bu sorum-
luluğu yükleyen âyet:

“İşte böylece sizin dengeli bir ümmet olma-
nızı istedik ki, insanlığa örnek ve model ola-
sınız ve Rasul de size örnek ve model olsun.” 
(Bakara 2:143).

Hz. Peygamber’e yüklenen sorumluluk şahid 
olmasının yanında ayrıca bir de şehîd olma-
sıdır. Şehîd olmak, insanlara model ve örnek 
olmaktır. Bunun anlamı, tebliğ ettiği hayat 
tarzını önce kendi hayatında yaşamasıdır. 
Kur’an örnek ve model bir hayat yaşamaya, 
“şehîd olmak” diyor.

Elçi’nin şehîd olması gereken kitle, ümmet-
tir. Zira elçi ümme-
tin imamıdır. İmam, 
“anne anlamındaki 
umm kökünden gelir. 
Yani imam, “ana yü-
rekli adam” demektir. 
Hz. Peygamber’den is-
tenen, ana yürekli ol-
masıdır. Zira annelerin 

evladına şefkat ve merhameti daha üstündür. 
Peygamberlerin de ümmetlerine, annenin ev-
ladına duyduğu şefkat gibi şefkat duyması 
istenmektedir. Ümmete şefkat ve merhamet 
göstermenin Allah indindeki en güzel karşı-
lığı, onların “örnek” alabileceği, model olarak 
üretebilecekleri bir hayatı yaşamaktır.

Şehîd olmak, sadece Rasulün ümmetine karşı 
görevi değildir. Şehîd olmak, aynı zamanda 
ümmetin insanlığa karşı görevidir. Âyette ifa-
de buyrulan ikinci hakikat budur.

Şuhedâ’ kelimesi şehîd’in çoğuludur. Ümmet-i 
Muhammed’den insanlığa “örnek ve model 
bir ümmet” olması istenmektedir. Adeta şöyle 
söylenmektedir: Nasıl ki Rasul size yaşadığı 
hayatla örnek ve model olduysa, siz de bütün 
bir insanlık için öyle olun. Ümmet olarak öyle 

VAHYİN İNŞA ETTİĞİ BİR 
TASAVVURDA, “ŞEHÎD 
OLMAK” İLE ÖLMEK 

ARASINDA ZORUNLU BİR 
BAĞLANTI YOKTUR.
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bir model ortaya koyun ki, başka ümmetler 
ve milletler sizi örnek alsın. 

Sözün özü: Şehîd olmak örnek olmaktır. 
Şehîd olmak, insanın üzerinde söz hakkı olan 
değerlerini imanına şahit kılmaktır. Bunu ya-
panlar ilahi mahkemede sanık olarak değil, 
tanık olarak arz-ı endam eder.

Şahitlik sorumluluğumuz ve şehîd olmanın 
hakikati

Kur’an’da “şehîd olmak” ile ne kastedildiği 
buraya kadar iyice anlaşılmış olsa gerektir. 
Kur’an şehîd olmayı önce peygamberlere, 
sonra onların izinden giden mü’minlere ve 
ümmete bir sorumluluk olarak yüklemekte-
dir. Kur’an’a göre şehîd olmak, “şahit olmak 
ve şahit olunmak”tır. Şahit olunmak, örnek ve 
model olmaktır.

Bu, insanlık tarihi boyunca, tüm İslam üm-
metine düşen evrensel bir sorumluluktur. 
İşte bu yüzden Kur’an, İsevî Müslümanlar 
olan Havarilerin şu duasını ölümsüzleştirerek 
mü’minlerin tümüne öğretir:

“(İsâ) sordu: “Kim Allah’a ulaşan yolda bana 
yardım eder?” Havariler dediler ki: “Allah’ın 
yardımcıları biziz: Biz Allah’a inandık, Sen de 
şahit ol ki biz Allah’a teslim olan müslüman-
larız! “Rabbimiz! İndirdiklerine iman ettik, 
elçiye de tabi olduk: Bu nedenle bizi (haki-
kate) şahit olanlarla birlikte yaz!” (Âl-i İmran 
3:52-53).

Şahitlik sorumluluğu, her mü’minin imanına 
karşı borcudur. Mü’min bu borcunu öderse 
şehîd olur. Şehîd olan, Allah’ın, hayatını baş-
kalarına “model ve örnek” olarak sunduğu 
mü’minlerdir. Rabbimiz şehîd olma liyakatine 
erenleri, insanların geri kalanına “örnek” ola-
rak takdim etmektedir.

Kur’an şehîd’i bu manada kullanmıştı. Fakat 
rivayet kültüründe, şehîd’in anlamı, Kur’anî 
anlamından kayarak daha dar bir alana has-

redildi. “Şehîd olmak”, Allah yolunda savaşıp 
öldürülenlere tahsis edilen bir unvan halini 
aldı.

Esasen, Allah yolunda savaşıp öldürülme ko-
nusu, Kur’an’da tekraren işlenen bir konuy-
du:

“Ve Allah yolunda öldürülenleri ölü sayma-
yın! Aksine onlar diridirler; rızıkları Rableri 
katındadır.” (Âl-i İmran 3:169).

“Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, 
yolunda eziyet çekenler, savaşanlar ve öldü-
rülenler: İşte bunların günahlarının üzerini 
kesinlikle örteceğim ve onları tabanından ır-
maklar çağlayan cennetlere sokacağım.” (Âl-i 
İmran 3:195). 

“Allah yolunda hicret eden, sonra da öldürü-
len veya ölen kimseler var ya: Allah onlara ta-
rifsiz güzellikte bir rızık bahşedecektir.” (Hac 
22:58).

“Allah yolunda öldürülen kimselere gelince: 
O, onların yaptıklarını asla zayi etmeyecek-
tir.” (Muhammed 47:4).

“Kuşku yok ki Allah yolunda çarpışan, öldü-
ren ve öldürülen mü’minlerden Allah, karşılı-
ğında Cennet vaat ederek mallarını ve canla-
rını satın almıştır.” (Tevbe 9:111).

Bu ve buna benzer âyetlerde “Allah yolunda 
öldürülenlerden” söz edilir. Fakat şehitlik vas-
fını bunlara tahsis etmek şöyle dursun, Allah 
yolunda öldürülenlerden söz eden âyetlerin 
içinde şehîd kelimesi ve türevleri bir kez bile 
zikredilmez. 

Bu âyetlerde geçen “Allah yolu”, Allah davası-
nı ifade eder. Bu âyetler, sırf Allah davası uğ-
runda ölenlerden söz etmektedir. Allah Rasu-
lü bu kimselerin hizasına, “kahraman olma” 
niyetiyle savaşa katılıp da savaşta öldürülen 
kimseleri yazmamıştır. Kendisini kadınlara 
kanıtlamak için, Rasulullah’ın ordusunda sa-
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vaşarak can veren Kuzman adlı sahabi buna 
örnektir.

Şehîd kavramının Kur’anî çığırından çıka-
rılması

Vahyin inşa ettiği akılların yerini rivayetin 
inşa ettiği akıllar almaya başlayınca, Kur’anî 
kavramların yerini de rivayet kültürüyle ta-
şınan kavramlar aldı. Bazı Kur’anî kavramlar 
ise, anlam daralmasına veya anlam genişle-
mesine uğradı. Her iki halde de sonuç anlam 
kaymasıydı.

İlahi rehberliğe “riayet”in yerini alan “rivayet” 
ile, şehitliğin kapsamı genişletildi. Rivayetler 
yüzyılında şehîd kapsamına, ilkin canını ve 
malını savunurken ölenler dâhil edildi. Ardın-
dan, o zamanın dermansız hastalıkları sayılan 
hummadan ve vebadan ölenler ilave edildi. 
Bu sınır yeni rivayetlerle sürekli genişledi: Bo-
ğularak ve yanarak ölenler, gurbette ölenler, 
yılan gibi zehirli bir hayvanın sokması sonucu 
ölenler, doğumdan ölenler, karın ağrısından 
ölenler, bir evin yıkılan duvarının altında ka-
lıp ölenler, damdan düşüp ölenler, üzerine taş 
düşüp ölenler… Bütün bunlar da, rivayetler 
yoluyla şehitlik kapsamına alındı. 

Öyle ki, bu üretim ilerleyen yüzyıllarda da 
durmayacak, bu kapsama ulus devleti savun-
ma uğrunda ölenler, işgal ordusuyla birlikte 
komşu bir İslam toprağına saldırı yaparken 
ölenler, diktatör yöneticileri tarafından ma-
sum ve mazlum Müslüman halka saldırırken 
ölenler de dâhil edilecektir. 

Şehitlik meselesinde iş bu kadar çığırından 
çıkınca, bu gidişin nerede duracağını kimse 
kestiremezdi. Bu Kur’anî kavramı Kur’an’a 
inananlar istismar edince, onlara bakıp 
Kur’an’a inanmayanlar da istismar etti: Dev-
rim şehidi, sendika şehidi, örgüt şehidi, ideo-
loji şehidi vs. bu istismarın eseriydi. Neticede, 
vahyin açtığı çığırdan çıkalı çok olan şehitlik 

kavramı, vahyin kastettiği dışında, herkes ve 
her şey için kullanılır hale gelecektir.

Vahyin inşa ettiği bir tasavvurda, “şehîd ol-
mak” ile ölmek arasında zorunlu bir bağlantı 
yoktur. Böyle bir bağlantı, vahyin inişinden 
en az yüzyıl sonra ortaya çıkan rivayet kül-
türünün inşa ettiği akıl için geçerlidir. Vahye 
göre, “şehîd olmak” ile “yaşamak” arasında 
zorunlu bir bağlantı vardır.

Kim hangi yolda yaşarsa o yolda ölür. Allah 
yolunda yaşayanlar, Allah yolunda ölürler. 
İsterse ölüm onları sıcak yataklarında gelip 
bulsun. Kur’an’da geçen bir ismi de Şehîd 
olan Allah şahittir ki, Muhammed aleyhisse-
lam şehîd’dir. Ona şehîd diyen bizzat Allah’tır. 
(2:143; 22:78). Yine Allah, insanlar ve tarih 
şahittir ki, o öldürülmeyip yatağında ölmüş-
tür. Buna rağmen o iki sebepten şehîd’lerin en 
büyüğüdür: 

1. Hayatını imanına şahit kılmıştır. 

2. Mü’minlere örnek ve model (şehîd) olmuş-
tur.

Allah yolunda yaşayanlar Allah yolunda ölür-
ler. Elbette böyleleri de vahyin şahadetiyle şe-
hittirler. Onlar canını ve kanını imanına şahit 
kılanlardır. Fakat onları şehit kılan sırf “ölme-
leri” değil, Allah yolunda “olmaları”dır.

Rabbim! Bizi de şahitlerle birlikte yaz!

Rabbim! Bizi de örnek bir hayatı yaşayarak 
şehitliği hak etmiş bahtiyarlar arasına kat!
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الوجود شهادة

الشين والهاء والدال (شهد) أصل يدلُّ على الحضور مصطفى إسالم أوغلو
شاهد  بأنه  واإلعالم   ،(07 عمران:  (آل  والشهادة 
(الفرقان: 27). و»الحضور»، بمعنى الوجود في المكان 
والوقت المطلوبين، شرط أساسي في عملية الشهادة. وقد 
على  ُيطلق  كما  أيضًا.  وبالقلب  بالنظر  الشهادة  تكون 
الحج  مناسك  ألداء  الحجاج  فيها  يتجّمع  التي  األماكن 
بمعنى  يأتي  و»المشهد»   .(82 (الحج:  الحّج»  «مشاهد 
على  بعد  فيما  أطلق  ولكنه  ومجمعهم،  الناس  محضر 
العراق  في  «المشهد»  ويعتبر  والكبيرة.  المسّطحة  القبور 
أكبر مقبرة وأكثرها اكتظاًظا بالقبور في العالم، وهو المقبرة 

التي تحتضن جثة علي رضي اهللا عنه.  
ويقال للَعَسل الشَّْهُد والشُّْهد ما دام لم ُيْعَصْر من شَمِعه. وهو 
يدّل على أن العسل في مكانه الموضوع والمخّصص له. 
وُيعّبر عن الفتاة التي حاضت ألول مرة بفعل «أشهدت»؛ 
ألن حالة الحيض تشهد على أنها أدركت األنوثة والبلوغ. 
وعلى نحو مماثل، فإنه ُيعّبر عن الغالم الذي بلغ الرشد 
والحلم بفعل «أشهد» كذلك. كما يطلق على الماء والدم 
التي تخرج من رحم الوالدة قبيل المولود الجديد الشاهد أو 

الشهود، لما أنه يخبر بمجيء المولود. 
الشهادة هي اِإلْخبار بما شاَهَده على نحو جازم (السجدة: 
6). وٕان هناك فرًقا بين الشهادة والشهود؛ فالشهود عبارة 
عملية  فهي  الشهادة  أما  الحضور،  عملية  مجّرد  عن 
الحضور مع المشاهدة والرؤية. بينما الفرق بين الشهادة 
والخبر هو أن األولى تلزم الصفة القانونية بعكس الثاني. 
بعملية  يقوم  فالشاهد  والوكالة،  الشهادة  بين  الفرق  أما 

املرتجم: ياوز آجار

الشهادة اإللهية هي الوحيدة 
التي ال �كن رّدها ب� 

الشهادات.

املقال الرئيس الشهادة فقط، بينما الوكيل يتمّتع بصالحية التدّخل 
في األمر، إضافة إلى عملية الشهادة.

تسّمى التحيات في الصالة التشّهد، ذلك ألن قمة 
التحيات هي كلمة الشهادة في آخرها. ويأتي فعل 
«استشهد»  وفعل  وُأعِلم».  «َأعلم  بمعنى  «أشهد» 
فيما  وُسّمي  اهللا.  سبيل  في  االستشهاد  على  يدّل 
وبحسب  «شهيدًا».  اهللا  سبيل  في  ُقتل  من  بعد 
أطلقت  «الشهيد»  صفة  فإن  العلماء،  بعض  رأي 
على من ُقتل في سبيل اهللا، نظًرا ألنه حيٌّ ُيرزق 
َتُقوُلوْا  ﴿َوَال  باآلية  ذلك  على  مستدّلين  رّبه،  عند 
ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي َسبيِل الّلِه َأْمَواٌت َبْل َأْحَياء َوَلِكن الَّ 
َتْشُعُروَن﴾(البقرة: 451). غير أن عدم ورود كلمة 
«الشهيد» أو كلمة أخرى مشتقة من أصلها في اآلية 
المذكورة، لهو أمر ملفت للنظر من حيث التغّيرات 
رحلتها  أثناء  الكلمة  تلك  أصل  على  طرأت  التي 

الداللية المديدة طوال التاريخ. 
اهللا  أسماء  من  «الشهيد» 
القرآن  في  الواردة  الحسنى 
الشهادة  على  يدّل  الكريم، 
اإللهية المطلقة التي ال نظير 
وال مثيل لها. وال تشتمل شهادة 
الظاهر  على  الشهيد  اهللا 
وأعمال  والمادي  والمعلوم 

والغائب  الباطن  على  تشتمل  وٕانما  فقط،  الجوارح 
والمجهول والمخفي والمعنوي وأعمال القلب أيضًا. 

اهللا عّز وجّل بوصفه أكبر شاهد
تعني الشهادة في االصطالح اإلخبار بأمر ما طبًقا 
لما شاهده. وُيسّمى المخبر بالشاهد، والمخبر عنه 
بالمشهود. وتجري الشهادة على الشاهد نفسه كذلك. 

هل الشهادة ضرورة؟
وبما أن هناك يوم الحساب، أي المحكمة الكبرى، 
شرط  فالشهادة  وضرورية.  الزمة  الشهادة  فإن 
الحاكم  هو  وجّل  عّز  واهللا  اآلخرة.  لوجود  أساسي 
المّدعى  هم  والعباد  الكبرى،  المحكمة  في  الوحيد 
والمالئكة  وعال،  جّل  اهللا  فهم  الشهود  أما  عليهم. 

والعباد وكّل ما في الكون. 
ويمكن تقييم عملية الشهادة تحت عنوانين رئيسين:

شهادة الخالق.  .1
شهادة المخلوق.   .2

وتعالى،  سبحانه  الحسنى  اهللا  أسماء  من  «الشهيد» 
األمر الذي يوجب اإليمان بشهادة الخالق. 

وال شّك في أن شهادة اهللا الشهيد أعلى شهادة على 
وجه اإلطالق. والشهادة اإللهية هي الوحيدة التي ال 
يمكن رّدها ورفضها. ذلك ألن شهادته شهادة مطلقة 
وال تحتمل الكذب البتة، كما ال تضاهيها أّي شهادة 

مضطّر  غير  وهو  األرض.  وجه  في  مخلوق  ألي 
للحضور في مكان وزمان ما للشهادة؛ حيث إنه شاهد 
مطلق ومّطلع على كل شيء في كل زمان ومكان. 

الحسنى  اهللا  أسماء  من  اسم  كّل  تجّلي  أن  وكما 
لصالح العباد، كذلك الشهادة اإللهية، التي هي تجّل 
من تجليات اسم «الشهيد»، لصالحهم. وقد يتعّرض 
البْوح بها  اإلنسان لمصائب وآالم بحيث ال يستطيع 
ألحد، وقد يحترق في قلبه ناٌر ولكنه ال يفصح عن ذلك 
ألحد. وقد يتعّرض اإلنسان ألمور يريد أن يستشهد 
أحدًا عليها، فال يجد سوى اهللا 
عّز وجّل. وٕان معرفة اإلنسان 
في  وشاهد  حاضر  اهللا  بأن 
تخّفف  الحاالت  هذه  مثل 
عن عبء اإلنسان وتبرد قلبه 
الوارد  والسؤال  صدره.  وتثلج 
في قول اهللا جّل وعال ﴿َأَلْيَس 
اُهللا ِبَكاٍف َعْبَدُه﴾ يلقى جوابه في مثل تلك اللحظات، 
حيث يجيب اإلنسان من أعماق قلبه قائًال: «بلى يا 

رب!».
التأكيد على شهادة اهللا تعالى من العوامل التي تدعو 
اإلنسان  والنزاهة، ألن  الصدق  إلى  اإلنسان  وتحمل 
ُيْقدم أحياًنا على الكذب حتى لضميره هو، وذلك على 
الرغم من أن ضميره يقول الحق ويعلنه دوًما، ولكنه 
يفّضل إسكاته على االستجابة لصوته. ال بد أن يكون 
هناك طريق يعّلم اإلنساَن بأنه ال مفّر من الحقيقة، 
الذاتية. وهذا هو حقيقة اإليمان  فّر من حقيقته  وٕان 

باسم «الشهيد» هللا عّزو جّل. 
على  ومطلع  شاهد  تعالى  اهللا  بأن  اإلنسان  آمن  إذا 
كل شيء، ال يحاول الهروب من الحقيقة وال يضطّر 
إلسكات ضميره. فإن اهللا عّز وجّل المّتصف بصفة 
الشهيد يقبضه على كّل حال مهما حاول الهروب من 
جميع  بعيدًا عن  يعيش  فإنه  ذلك،  كّل  وفوق  لقاءه. 
األمور التي ال يقوى على المثول في المحكمة الكبرى 

إن الله شاهد ومّطلع عىل من 
كان صادًقا ومن كان مستغالٍّ، 

عىل حّد سواء.
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الوجود شهادة

الشين والهاء والدال (شهد) أصل يدلُّ على الحضور مصطفى إسالم أوغلو
شاهد  بأنه  واإلعالم   ،(07 عمران:  (آل  والشهادة 
(الفرقان: 27). و»الحضور»، بمعنى الوجود في المكان 
والوقت المطلوبين، شرط أساسي في عملية الشهادة. وقد 
على  ُيطلق  كما  أيضًا.  وبالقلب  بالنظر  الشهادة  تكون 
الحج  مناسك  ألداء  الحجاج  فيها  يتجّمع  التي  األماكن 
بمعنى  يأتي  و»المشهد»   .(82 (الحج:  الحّج»  «مشاهد 
على  بعد  فيما  أطلق  ولكنه  ومجمعهم،  الناس  محضر 
العراق  في  «المشهد»  ويعتبر  والكبيرة.  المسّطحة  القبور 
أكبر مقبرة وأكثرها اكتظاًظا بالقبور في العالم، وهو المقبرة 

التي تحتضن جثة علي رضي اهللا عنه.  
ويقال للَعَسل الشَّْهُد والشُّْهد ما دام لم ُيْعَصْر من شَمِعه. وهو 
يدّل على أن العسل في مكانه الموضوع والمخّصص له. 
وُيعّبر عن الفتاة التي حاضت ألول مرة بفعل «أشهدت»؛ 
ألن حالة الحيض تشهد على أنها أدركت األنوثة والبلوغ. 
وعلى نحو مماثل، فإنه ُيعّبر عن الغالم الذي بلغ الرشد 
والحلم بفعل «أشهد» كذلك. كما يطلق على الماء والدم 
التي تخرج من رحم الوالدة قبيل المولود الجديد الشاهد أو 

الشهود، لما أنه يخبر بمجيء المولود. 
الشهادة هي اِإلْخبار بما شاَهَده على نحو جازم (السجدة: 
6). وٕان هناك فرًقا بين الشهادة والشهود؛ فالشهود عبارة 
عملية  فهي  الشهادة  أما  الحضور،  عملية  مجّرد  عن 
الحضور مع المشاهدة والرؤية. بينما الفرق بين الشهادة 
والخبر هو أن األولى تلزم الصفة القانونية بعكس الثاني. 
بعملية  يقوم  فالشاهد  والوكالة،  الشهادة  بين  الفرق  أما 
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الوجود شهادة

الشين والهاء والدال (شهد) أصل يدلُّ على الحضور مصطفى إسالم أوغلو
شاهد  بأنه  واإلعالم   ،(07 عمران:  (آل  والشهادة 
(الفرقان: 27). و»الحضور»، بمعنى الوجود في المكان 
والوقت المطلوبين، شرط أساسي في عملية الشهادة. وقد 
على  ُيطلق  كما  أيضًا.  وبالقلب  بالنظر  الشهادة  تكون 
الحج  مناسك  ألداء  الحجاج  فيها  يتجّمع  التي  األماكن 
بمعنى  يأتي  و»المشهد»   .(82 (الحج:  الحّج»  «مشاهد 
على  بعد  فيما  أطلق  ولكنه  ومجمعهم،  الناس  محضر 
العراق  في  «المشهد»  ويعتبر  والكبيرة.  المسّطحة  القبور 
أكبر مقبرة وأكثرها اكتظاًظا بالقبور في العالم، وهو المقبرة 

التي تحتضن جثة علي رضي اهللا عنه.  
ويقال للَعَسل الشَّْهُد والشُّْهد ما دام لم ُيْعَصْر من شَمِعه. وهو 
يدّل على أن العسل في مكانه الموضوع والمخّصص له. 
وُيعّبر عن الفتاة التي حاضت ألول مرة بفعل «أشهدت»؛ 
ألن حالة الحيض تشهد على أنها أدركت األنوثة والبلوغ. 
وعلى نحو مماثل، فإنه ُيعّبر عن الغالم الذي بلغ الرشد 
والحلم بفعل «أشهد» كذلك. كما يطلق على الماء والدم 
التي تخرج من رحم الوالدة قبيل المولود الجديد الشاهد أو 

الشهود، لما أنه يخبر بمجيء المولود. 
الشهادة هي اِإلْخبار بما شاَهَده على نحو جازم (السجدة: 
6). وٕان هناك فرًقا بين الشهادة والشهود؛ فالشهود عبارة 
عملية  فهي  الشهادة  أما  الحضور،  عملية  مجّرد  عن 
الحضور مع المشاهدة والرؤية. بينما الفرق بين الشهادة 
والخبر هو أن األولى تلزم الصفة القانونية بعكس الثاني. 
بعملية  يقوم  فالشاهد  والوكالة،  الشهادة  بين  الفرق  أما 

املرتجم: ياوز آجار

الشهادة اإللهية هي الوحيدة 
التي ال �كن رّدها ب� 

الشهادات.

املقال الرئيس الشهادة فقط، بينما الوكيل يتمّتع بصالحية التدّخل 
في األمر، إضافة إلى عملية الشهادة.

تسّمى التحيات في الصالة التشّهد، ذلك ألن قمة 
التحيات هي كلمة الشهادة في آخرها. ويأتي فعل 
«استشهد»  وفعل  وُأعِلم».  «َأعلم  بمعنى  «أشهد» 
فيما  وُسّمي  اهللا.  سبيل  في  االستشهاد  على  يدّل 
وبحسب  «شهيدًا».  اهللا  سبيل  في  ُقتل  من  بعد 
أطلقت  «الشهيد»  صفة  فإن  العلماء،  بعض  رأي 
على من ُقتل في سبيل اهللا، نظًرا ألنه حيٌّ ُيرزق 
َتُقوُلوْا  ﴿َوَال  باآلية  ذلك  على  مستدّلين  رّبه،  عند 
ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي َسبيِل الّلِه َأْمَواٌت َبْل َأْحَياء َوَلِكن الَّ 
َتْشُعُروَن﴾(البقرة: 451). غير أن عدم ورود كلمة 
«الشهيد» أو كلمة أخرى مشتقة من أصلها في اآلية 
المذكورة، لهو أمر ملفت للنظر من حيث التغّيرات 
رحلتها  أثناء  الكلمة  تلك  أصل  على  طرأت  التي 

الداللية المديدة طوال التاريخ. 
اهللا  أسماء  من  «الشهيد» 
القرآن  في  الواردة  الحسنى 
الشهادة  على  يدّل  الكريم، 
اإللهية المطلقة التي ال نظير 
وال مثيل لها. وال تشتمل شهادة 
الظاهر  على  الشهيد  اهللا 
وأعمال  والمادي  والمعلوم 

والغائب  الباطن  على  تشتمل  وٕانما  فقط،  الجوارح 
والمجهول والمخفي والمعنوي وأعمال القلب أيضًا. 

اهللا عّز وجّل بوصفه أكبر شاهد
تعني الشهادة في االصطالح اإلخبار بأمر ما طبًقا 
لما شاهده. وُيسّمى المخبر بالشاهد، والمخبر عنه 
بالمشهود. وتجري الشهادة على الشاهد نفسه كذلك. 

هل الشهادة ضرورة؟
وبما أن هناك يوم الحساب، أي المحكمة الكبرى، 
شرط  فالشهادة  وضرورية.  الزمة  الشهادة  فإن 
الحاكم  هو  وجّل  عّز  واهللا  اآلخرة.  لوجود  أساسي 
المّدعى  هم  والعباد  الكبرى،  المحكمة  في  الوحيد 
والمالئكة  وعال،  جّل  اهللا  فهم  الشهود  أما  عليهم. 

والعباد وكّل ما في الكون. 
ويمكن تقييم عملية الشهادة تحت عنوانين رئيسين:

شهادة الخالق.  .1
شهادة المخلوق.   .2

وتعالى،  سبحانه  الحسنى  اهللا  أسماء  من  «الشهيد» 
األمر الذي يوجب اإليمان بشهادة الخالق. 

وال شّك في أن شهادة اهللا الشهيد أعلى شهادة على 
وجه اإلطالق. والشهادة اإللهية هي الوحيدة التي ال 
يمكن رّدها ورفضها. ذلك ألن شهادته شهادة مطلقة 
وال تحتمل الكذب البتة، كما ال تضاهيها أّي شهادة 

مضطّر  غير  وهو  األرض.  وجه  في  مخلوق  ألي 
للحضور في مكان وزمان ما للشهادة؛ حيث إنه شاهد 
مطلق ومّطلع على كل شيء في كل زمان ومكان. 

الحسنى  اهللا  أسماء  من  اسم  كّل  تجّلي  أن  وكما 
لصالح العباد، كذلك الشهادة اإللهية، التي هي تجّل 
من تجليات اسم «الشهيد»، لصالحهم. وقد يتعّرض 
البْوح بها  اإلنسان لمصائب وآالم بحيث ال يستطيع 
ألحد، وقد يحترق في قلبه ناٌر ولكنه ال يفصح عن ذلك 
ألحد. وقد يتعّرض اإلنسان ألمور يريد أن يستشهد 
أحدًا عليها، فال يجد سوى اهللا 
عّز وجّل. وٕان معرفة اإلنسان 
في  وشاهد  حاضر  اهللا  بأن 
تخّفف  الحاالت  هذه  مثل 
عن عبء اإلنسان وتبرد قلبه 
الوارد  والسؤال  صدره.  وتثلج 
في قول اهللا جّل وعال ﴿َأَلْيَس 
اُهللا ِبَكاٍف َعْبَدُه﴾ يلقى جوابه في مثل تلك اللحظات، 
حيث يجيب اإلنسان من أعماق قلبه قائًال: «بلى يا 

رب!».
التأكيد على شهادة اهللا تعالى من العوامل التي تدعو 
اإلنسان  والنزاهة، ألن  الصدق  إلى  اإلنسان  وتحمل 
ُيْقدم أحياًنا على الكذب حتى لضميره هو، وذلك على 
الرغم من أن ضميره يقول الحق ويعلنه دوًما، ولكنه 
يفّضل إسكاته على االستجابة لصوته. ال بد أن يكون 
هناك طريق يعّلم اإلنساَن بأنه ال مفّر من الحقيقة، 
الذاتية. وهذا هو حقيقة اإليمان  فّر من حقيقته  وٕان 

باسم «الشهيد» هللا عّزو جّل. 
على  ومطلع  شاهد  تعالى  اهللا  بأن  اإلنسان  آمن  إذا 
كل شيء، ال يحاول الهروب من الحقيقة وال يضطّر 
إلسكات ضميره. فإن اهللا عّز وجّل المّتصف بصفة 
الشهيد يقبضه على كّل حال مهما حاول الهروب من 
جميع  بعيدًا عن  يعيش  فإنه  ذلك،  كّل  وفوق  لقاءه. 
األمور التي ال يقوى على المثول في المحكمة الكبرى 

إن الله شاهد ومّطلع عىل من 
كان صادًقا ومن كان مستغالٍّ، 

عىل حّد سواء.
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للمحاسبة بها، بقدر المستطاع. وهذا هو أكبر وارد 
يأتي به اإليمان باسم الشهيد هللا سبحانه وتعالى. 

وٕانما الشاهد يشهد لصديقه أو على عدّوه، وليس اهللا 
- سبحانه وتعالى – بعدّو ألي عبد من عباده، بل 
هناك من العباد من يتخذون اهللا عدو�ا. وال ريب أن اهللا 
عّز وجّل سيشهد لصداقة من اتخذوه صديًقا، وعلى 

عداوة من اتخذوه عدو�ا، على حّد سواء.
الشهادة تعني «الحضور»

في  يعني  الذي  «الحضور»  بمعنى  تأتي  الشهادة 
اللغة التركية السعادة. والشهادة والحضور يلتقيان في 
«السعادة»  معنى  مع  الشهيد  السم  الداللي  الفضاء 

باللغة التركية. 
حيث  من  الحضور  على  تدّل  الشهادة  أن  وكما 
من  والطمأنية  السعادة  على  تدّل  هي  كذلك  اللفظ، 
حيث المعنى. وذلك ألن الشعور دْوًما بمراقبة الرّب 
َلَيَهُب  الواسعة  والمغفرة  والعطف  بالرحمة  المّتصف 

وطمأنية  سعادة  اإلنسان 
الوصف  على  تستعصيان 
والتعبير، بعكس مراقبة العباد 
قد  ينزعج منها. بل  فإنه  له، 
«فرض  بمثابة  ذلك  ُيعتبر 
رقابة» على اإلنسان المراَقب. 

المراِقبين  الناس  مشاعر  يأمن  ال  ألنه  نظرًا  وذلك 
على  ُيطِلعهم  أن  يريد  فال  وتصّرفاتهم.  وأفكارهم  له 
ويستخدموها  يستغلوها  أن  مخافَة  ومعايبه،  أخطائه 
ضده، حتى ولو كان المراِقب أقرب إنسان إليه. ومن 
الممكن أن يعتبر الشاهدون المراقبون ألخطائه بمثابة 

حسنات ألنفسهم.
ليس  فهو  كذلك؛  فليست  وجّل  عّز  اهللا  شهادة  أما 
اهللا  (تعالى  ليستغّل  ومنافسهم  عباِده وخصَمهم  عدوَّ 
عن ذلك علو�ا كبيًرا) ما يشهده في عباده من أحوال 
وتصّرفات. فشهادته ال تصّب إال في مصلحة العباد. 
وقد يخطئ اآلخرون في فهم أحوال وسلوكيات العبد، 
لذا فإن شهادة اهللا تعالى واطالعه على ما في النيات 
تهبه هدوًءا وطمأنينة في  التي  العوامل  والقلوب من 
مثل هذه الحاالت. إذ يقول اإلنسان إذا تعّرض لحالة 
من الحاالت المذكورة «إن اهللا شاهد ومّطلع على كّل 
بالسعادة  ويشعر  بذلك  فيهدأ  يكفيني!»،  فهو  شيء، 

والطمأنينة. 

على  بعثًا  األكثر  الحاالت  من  الفهم  في  الخطأ 
فهناك  اإلنسانية.  العالقات  في  والحزن  االنزعاج 
اإلنسان  يربك  ما  الفهم  في  األخطاء  من  العديد 
أثماًنا  ويدفع  النية،  بحسن  شيئًا  يفعل  فقد  ويدّمره؛ 
من  الرغم  على  ولكنه  تحقيقه،  سبيل  في  باهضة 
ذلك، ال يسلم وال ينجو من أن يساء فهمه. فشهادة 
اهللا الشهيد تكون المصدر الوحيد لتسلية اإلنسان في 

مثل هذه الحاالت. 
يتناسب  وتعالى  سبحانه  هللا  الشهيد  باسم  اإليمان 
اإلنسان الحتمالية  يبديها  التي  األهمية  مع  عكسي�ا 
أن يساء فهم أعماله من قبل اآلخرين. إذ تتضاءل 
الشهيد  إيمانه باسم  أهمية هذه االحتمالية كلما زاد 
أْوَجه  الشهيد  باسم  اإليمان  بلغ  وٕاذا  وجّل.  عّز  هللا 
وكماله، فإن أهمية أقوال اآلخرين وآراءهم تضمحّل 
تحّولت  التي  المالمية»  «حالة  هو  وهذا  كلي�ا. 
أو  «المالمية  باسم  مستقل  (مدرسة)  مشرب  إلى 
تقديم  في  «المالمية»  أهل  تغالى  وقد  المالمتية». 
أحوالهم الباطنة الحقيقية على 
المصنوعة  الظاهرة  أحوالهم 
للناس  أنفسهم  أظهروا  بحيث 
مذنبين على الرغم من أنهم لم 
يرتكبوا ذرة من الذنب، بقصد 
عن  وٕاسقاطها  أنفسهم  لوم 
أعين الناس. ومع أن هذه الطريقة قد ظهرت كرّدة 
فإنها ليست طريقة  الظاهري والشكلي،  للتدّين  فعل 

سليمة مستقيمة. 
يقال إن الشاعر الشعبي «سيراني»، من أحد عشاق 
الحّق الذي عاش في القرن التاسع عشر، كان يربط 
الشوارع،  في  بها  ويتجّول  بعمامته  الخمر  كؤوس 
وهذا على الرغم من أنه لم يذق منه شيئًا ولو قطرة 
بلدة  واحدة في عمره. وكذلك «أحمد قدوسي» من 
أحد  من  التركية،  «نيغدة»  لمدينة  التابعة  «بور» 
توّجه  لما  نفسه،  القرن  في  عاشوا  الذين  العارفين 
إلى  أهلها  لدعوة  استجابًة  «قيصري»  مدينة  إلى 
مأدبة إفطار، رأى حشًدا كبيًرا من الناس بانتظاره، 
تحسبِك  ال  نفس!  «يا  قائًال:  نفسه  يكّلم  بدأ  عندئٍذ 
شيًئا عندما رأيِت الناس بانتظارك، أفطري صومك، 
ثم كّفري عنه بواحد وستين يومًا حتى تعودي إلى 
رشدك وصوابك!»، فُيخرج من جرابه كعكة ويأكلها 
الستقباله.  أتْوا  الذين  المشدوهة  الناس  أنظار  أمام 
ومن ثم ينصرف عنه الناس قائلين: «ظنناه ولي�ا من 

التأكيد عىل شهادة الله تعاىل 
من العوامل التي تدعو وتحمل 
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أولياء اهللا، ولكن تبّين أنه زنديق يفطر في رمضان». 
مدرسة  إلى  المنتمي  قدوسي  فإن  حال،  كّل  وعلى 
«المالمية» قد نال مبتغاه. وكما أن في هذه المدرسة 
أيضًا،  المستغّلون  هناك  كذلك  نياتهم،  في  صادقين 
فهناك الكثير من المحتالين يتسّترون بستار المالمية 

فيرتكبون كثيًرا من المنهيات والمحّرمات. 
ومن المؤّكد أن المالمية، التي يسعى أصحابها حثيثًا 
إلى إظهار الجوانب السيئة ألنفسهم للناس، ال يمكن 
ال  أنه  لما  اإلسالم،  عليها  يوافق  طريقة  تكون  أن 
يرضى وال ُيصّوب أن يقع الناس في موقع المتََّهمين، 
كما ال ُيسّوغ تصّرفاٍت من شأنها الدفع باآلخرين إلى 
أنواع  من  نوًعا  ذلك  ُيعتبر  إذ  بحّقهم.  الظّن  إساءة 

الخداع أيًضا.
على  ومّطلع  شاهد  اهللا  إن 
كان  ومن  صادًقا  كان  من 
اهللا  بأن  يؤمن  ومن  مستغال�. 
شاهد فال يأبه لالستغالل وال 
يبالي بالمستغّلين. وعلى وجه 

الخصوص، فإنه ال يتخذ موقًفا مضاًدا من َعَمٍل أو 
قيمة بسبب غضبه على من يستغّلها من المستغّلين، 
أو  االستغالل»  «استغالل  بمثابة  ذلك  ُيعتبر  حيث 
الضروري  من  ليس  ولكن  المستغّل».  «استغالل 
بدًال  المتصّنع  التظاهر  إلى  اللعنة على من يسعون 
لعنوا على  قد  الحقيقي، ألنهم  الطبيعي  الظهور  من 
يهتمون  من  أن  ذلك  ذاته.  حد  في  بأنفسهم  أنفسهم 
النضج  ينالوا  لن  الحقيقي  دون  الخارجي  بمظهرهم 
والكمال السلوكي أبًدا. إن وجد الذين يقّدمون المظهر 
الخارجي ألنفسهم على مظهرها الحقيقي أناًسا يرغبون 
في شراء بضاعتهم المزجاة في المجتمع، فال ينبغي 
الغضب عليهم، بل ينبغي العطف عليهم! وهذا ألن 
الحمقى  كمثل  المزجاة  بضاعتهم  يشترون  من  َمَثل 
الذين يستبدلون العملة الحقيقية بالعملة المزّيفة، فلن 

يبقى في أيديهم سوى شعور االنخداع. 
شهادة اهللا أكبر

إن اهللا تعالى شاهد على كّل شيء، ألنه أقرب إلى 
اإلنسان من حبل الوريد، فال يمكن لإلنسان أن يخفي 
أي شيء ممن هو أقرب إليه من حبل الوريد. فالقرآن 
﴿َوُهَو  تعالى:  بقوله  الحقيقة  تلك  عن  ُيعّبر  الكريم 

َمَعُكْم َأْيَنَما ُكْنُتْم﴾ (الحديد: 4). 

ال تستوي شهادة اهللا تعالى وشهادة العباد بأي حال 
على  يستوي  وجّل  عّز  اهللا  أن  فكما  األحوال،  من 
عرش الوجود، كذلك تحتّل شهادته المرتبة العليا بين 
َأيُّ  التالية:﴿ُقْل  اآلية  في  ورد  ما  مثل  الشهادات، 
َشْيٍء َأْكَبُر َشَهاَدًة ُقِل اللَُّه َشِهيٌد َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوُأوِحَي 
ِإَليَّ َهَذا اْلُقْرَآُن ألْنِذَرُكْم ِبِه َوَمْن َبَلَغ َأِئنَُّكْم َلَتْشَهُدوَن َأنَّ 
َمَع اللَِّه َآِلَهًة ُأْخَرى ُقْل ال َأْشَهُد ُقْل ِإنََّما ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد 

َوإِنَِّني َبِريٌء ِممَّا ُتْشِرُكوَن﴾ (األنعام: 91). 
اإليمان  هو  وجّل  عّز  هللا  الشهيد  باسم  اإليمان  إن 
وجه  على  شاهد  أكبر  اهللا  بأن  ذاته  الوقت  في 
في  وسّلم  عليه  اهللا  النبي صلى  يستشهد  اإلطالق. 
هذه اآلية باهللا ذاته على أن مصدر الوحي المنّزل 
عليه هو اهللا سبحانه وتعالى. 
يقول  السالم  عليه  والرسول 
أنني  على  اهللا  «ُأشهد  بذلك: 
باختالق  اهللا  على  أفتري  لن 
ونسبه  نفسي  عند  من  شيء 
إليه سبحانه. هل بمقدوركم أن 
ُتْشِهدوا اهللا مثلي على شرككم 

أيضًا؟!»
وهذا هو بيت القصيد! إذ ال تجتمع عقيدة الشرك مع 
اإليمان باهللا الشاهد الواحد على مجمع واحد. لماذا؟ 
البعيد.  اإلله  عقيدة  هو  الشرك  عقيدة  موجب  ألن 
إن  التالي:  النحو  على  المشرك  عقلية  تعمل  حيث 
اهللا - حاشا وكال – بعيد عّنا، فينبغي اتخاذ شفعاء 
ووسطاء للوصول والبلوغ إلى البعيد. ﴿َما َنْعُبُدُهْم إال 

ُبوَنا ِإَلى اللَِّه ُزْلَفى﴾ (الزمر: 3).  ِلُيَقرِّ
كّل  على  الشاهد  الواحد  باهللا  اإليمان  يتحّقق  لكي 
إلى  أقرب  وجّل  عّز  اهللا  بأن  اإليمان  ينبغي  شيء 
آمن  وٕان  شيء.  كل  قبل  الوريد  حبل  من  اإلنسان 
بذلك فال يبقى هناك حاجة للشرك. وهذا هو الحقيقة 
التي يأمر اهللا أن يقولها النبي عليه السالم بصيغة 
األمر (قل) في اآلية المذكورة أعاله. وكذلك هذا هو 
السبب الكامن وراء التذكير الدائم بأن اهللا تعالى هو 

أكبر شاهد. 
كل من أقسم اهللا عليه شاهد

كتابه  في  المخلوقات  بعض  على  تعالى  اهللا  يقسم 
الحكيم، ويمكن جمعها على عشرة أقسام كما يلي: 

العناصر المتعّلقة بالكون: كالشمس والنجوم   .1
والقمر.

الخلق اإلسالمي مبني عىل العمل 
والتطبيق ال النظرية، وهو يف حّد 

ذاته صفة تتعّلق بالعمل.
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الوجود شهادة

الشين والهاء والدال (شهد) أصل يدلُّ على الحضور مصطفى إسالم أوغلو
شاهد  بأنه  واإلعالم   ،(07 عمران:  (آل  والشهادة 
(الفرقان: 27). و»الحضور»، بمعنى الوجود في المكان 
والوقت المطلوبين، شرط أساسي في عملية الشهادة. وقد 
على  ُيطلق  كما  أيضًا.  وبالقلب  بالنظر  الشهادة  تكون 
الحج  مناسك  ألداء  الحجاج  فيها  يتجّمع  التي  األماكن 
بمعنى  يأتي  و»المشهد»   .(82 (الحج:  الحّج»  «مشاهد 
على  بعد  فيما  أطلق  ولكنه  ومجمعهم،  الناس  محضر 
العراق  في  «المشهد»  ويعتبر  والكبيرة.  المسّطحة  القبور 
أكبر مقبرة وأكثرها اكتظاًظا بالقبور في العالم، وهو المقبرة 

التي تحتضن جثة علي رضي اهللا عنه.  
ويقال للَعَسل الشَّْهُد والشُّْهد ما دام لم ُيْعَصْر من شَمِعه. وهو 
يدّل على أن العسل في مكانه الموضوع والمخّصص له. 
وُيعّبر عن الفتاة التي حاضت ألول مرة بفعل «أشهدت»؛ 
ألن حالة الحيض تشهد على أنها أدركت األنوثة والبلوغ. 
وعلى نحو مماثل، فإنه ُيعّبر عن الغالم الذي بلغ الرشد 
والحلم بفعل «أشهد» كذلك. كما يطلق على الماء والدم 
التي تخرج من رحم الوالدة قبيل المولود الجديد الشاهد أو 

الشهود، لما أنه يخبر بمجيء المولود. 
الشهادة هي اِإلْخبار بما شاَهَده على نحو جازم (السجدة: 
6). وٕان هناك فرًقا بين الشهادة والشهود؛ فالشهود عبارة 
عملية  فهي  الشهادة  أما  الحضور،  عملية  مجّرد  عن 
الحضور مع المشاهدة والرؤية. بينما الفرق بين الشهادة 
والخبر هو أن األولى تلزم الصفة القانونية بعكس الثاني. 
بعملية  يقوم  فالشاهد  والوكالة،  الشهادة  بين  الفرق  أما 
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للمحاسبة بها، بقدر المستطاع. وهذا هو أكبر وارد 
يأتي به اإليمان باسم الشهيد هللا سبحانه وتعالى. 

وٕانما الشاهد يشهد لصديقه أو على عدّوه، وليس اهللا 
- سبحانه وتعالى – بعدّو ألي عبد من عباده، بل 
هناك من العباد من يتخذون اهللا عدو�ا. وال ريب أن اهللا 
عّز وجّل سيشهد لصداقة من اتخذوه صديًقا، وعلى 

عداوة من اتخذوه عدو�ا، على حّد سواء.
الشهادة تعني «الحضور»

في  يعني  الذي  «الحضور»  بمعنى  تأتي  الشهادة 
اللغة التركية السعادة. والشهادة والحضور يلتقيان في 
«السعادة»  معنى  مع  الشهيد  السم  الداللي  الفضاء 

باللغة التركية. 
حيث  من  الحضور  على  تدّل  الشهادة  أن  وكما 
من  والطمأنية  السعادة  على  تدّل  هي  كذلك  اللفظ، 
حيث المعنى. وذلك ألن الشعور دْوًما بمراقبة الرّب 
َلَيَهُب  الواسعة  والمغفرة  والعطف  بالرحمة  المّتصف 

وطمأنية  سعادة  اإلنسان 
الوصف  على  تستعصيان 
والتعبير، بعكس مراقبة العباد 
قد  ينزعج منها. بل  فإنه  له، 
«فرض  بمثابة  ذلك  ُيعتبر 
رقابة» على اإلنسان المراَقب. 

المراِقبين  الناس  مشاعر  يأمن  ال  ألنه  نظرًا  وذلك 
على  ُيطِلعهم  أن  يريد  فال  وتصّرفاتهم.  وأفكارهم  له 
ويستخدموها  يستغلوها  أن  مخافَة  ومعايبه،  أخطائه 
ضده، حتى ولو كان المراِقب أقرب إنسان إليه. ومن 
الممكن أن يعتبر الشاهدون المراقبون ألخطائه بمثابة 

حسنات ألنفسهم.
ليس  فهو  كذلك؛  فليست  وجّل  عّز  اهللا  شهادة  أما 
اهللا  (تعالى  ليستغّل  ومنافسهم  عباِده وخصَمهم  عدوَّ 
عن ذلك علو�ا كبيًرا) ما يشهده في عباده من أحوال 
وتصّرفات. فشهادته ال تصّب إال في مصلحة العباد. 
وقد يخطئ اآلخرون في فهم أحوال وسلوكيات العبد، 
لذا فإن شهادة اهللا تعالى واطالعه على ما في النيات 
تهبه هدوًءا وطمأنينة في  التي  العوامل  والقلوب من 
مثل هذه الحاالت. إذ يقول اإلنسان إذا تعّرض لحالة 
من الحاالت المذكورة «إن اهللا شاهد ومّطلع على كّل 
بالسعادة  ويشعر  بذلك  فيهدأ  يكفيني!»،  فهو  شيء، 

والطمأنينة. 

على  بعثًا  األكثر  الحاالت  من  الفهم  في  الخطأ 
فهناك  اإلنسانية.  العالقات  في  والحزن  االنزعاج 
اإلنسان  يربك  ما  الفهم  في  األخطاء  من  العديد 
أثماًنا  ويدفع  النية،  بحسن  شيئًا  يفعل  فقد  ويدّمره؛ 
من  الرغم  على  ولكنه  تحقيقه،  سبيل  في  باهضة 
ذلك، ال يسلم وال ينجو من أن يساء فهمه. فشهادة 
اهللا الشهيد تكون المصدر الوحيد لتسلية اإلنسان في 

مثل هذه الحاالت. 
يتناسب  وتعالى  سبحانه  هللا  الشهيد  باسم  اإليمان 
اإلنسان الحتمالية  يبديها  التي  األهمية  مع  عكسي�ا 
أن يساء فهم أعماله من قبل اآلخرين. إذ تتضاءل 
الشهيد  إيمانه باسم  أهمية هذه االحتمالية كلما زاد 
أْوَجه  الشهيد  باسم  اإليمان  بلغ  وٕاذا  وجّل.  عّز  هللا 
وكماله، فإن أهمية أقوال اآلخرين وآراءهم تضمحّل 
تحّولت  التي  المالمية»  «حالة  هو  وهذا  كلي�ا. 
أو  «المالمية  باسم  مستقل  (مدرسة)  مشرب  إلى 
تقديم  في  «المالمية»  أهل  تغالى  وقد  المالمتية». 
أحوالهم الباطنة الحقيقية على 
المصنوعة  الظاهرة  أحوالهم 
للناس  أنفسهم  أظهروا  بحيث 
مذنبين على الرغم من أنهم لم 
يرتكبوا ذرة من الذنب، بقصد 
عن  وٕاسقاطها  أنفسهم  لوم 
أعين الناس. ومع أن هذه الطريقة قد ظهرت كرّدة 
فإنها ليست طريقة  الظاهري والشكلي،  للتدّين  فعل 

سليمة مستقيمة. 
يقال إن الشاعر الشعبي «سيراني»، من أحد عشاق 
الحّق الذي عاش في القرن التاسع عشر، كان يربط 
الشوارع،  في  بها  ويتجّول  بعمامته  الخمر  كؤوس 
وهذا على الرغم من أنه لم يذق منه شيئًا ولو قطرة 
بلدة  واحدة في عمره. وكذلك «أحمد قدوسي» من 
أحد  من  التركية،  «نيغدة»  لمدينة  التابعة  «بور» 
توّجه  لما  نفسه،  القرن  في  عاشوا  الذين  العارفين 
إلى  أهلها  لدعوة  استجابًة  «قيصري»  مدينة  إلى 
مأدبة إفطار، رأى حشًدا كبيًرا من الناس بانتظاره، 
تحسبِك  ال  نفس!  «يا  قائًال:  نفسه  يكّلم  بدأ  عندئٍذ 
شيًئا عندما رأيِت الناس بانتظارك، أفطري صومك، 
ثم كّفري عنه بواحد وستين يومًا حتى تعودي إلى 
رشدك وصوابك!»، فُيخرج من جرابه كعكة ويأكلها 
الستقباله.  أتْوا  الذين  المشدوهة  الناس  أنظار  أمام 
ومن ثم ينصرف عنه الناس قائلين: «ظنناه ولي�ا من 
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أولياء اهللا، ولكن تبّين أنه زنديق يفطر في رمضان». 
مدرسة  إلى  المنتمي  قدوسي  فإن  حال،  كّل  وعلى 
«المالمية» قد نال مبتغاه. وكما أن في هذه المدرسة 
أيضًا،  المستغّلون  هناك  كذلك  نياتهم،  في  صادقين 
فهناك الكثير من المحتالين يتسّترون بستار المالمية 

فيرتكبون كثيًرا من المنهيات والمحّرمات. 
ومن المؤّكد أن المالمية، التي يسعى أصحابها حثيثًا 
إلى إظهار الجوانب السيئة ألنفسهم للناس، ال يمكن 
ال  أنه  لما  اإلسالم،  عليها  يوافق  طريقة  تكون  أن 
يرضى وال ُيصّوب أن يقع الناس في موقع المتََّهمين، 
كما ال ُيسّوغ تصّرفاٍت من شأنها الدفع باآلخرين إلى 
أنواع  من  نوًعا  ذلك  ُيعتبر  إذ  بحّقهم.  الظّن  إساءة 

الخداع أيًضا.
على  ومّطلع  شاهد  اهللا  إن 
كان  ومن  صادًقا  كان  من 
اهللا  بأن  يؤمن  ومن  مستغال�. 
شاهد فال يأبه لالستغالل وال 
يبالي بالمستغّلين. وعلى وجه 

الخصوص، فإنه ال يتخذ موقًفا مضاًدا من َعَمٍل أو 
قيمة بسبب غضبه على من يستغّلها من المستغّلين، 
أو  االستغالل»  «استغالل  بمثابة  ذلك  ُيعتبر  حيث 
الضروري  من  ليس  ولكن  المستغّل».  «استغالل 
بدًال  المتصّنع  التظاهر  إلى  اللعنة على من يسعون 
لعنوا على  قد  الحقيقي، ألنهم  الطبيعي  الظهور  من 
يهتمون  من  أن  ذلك  ذاته.  حد  في  بأنفسهم  أنفسهم 
النضج  ينالوا  لن  الحقيقي  دون  الخارجي  بمظهرهم 
والكمال السلوكي أبًدا. إن وجد الذين يقّدمون المظهر 
الخارجي ألنفسهم على مظهرها الحقيقي أناًسا يرغبون 
في شراء بضاعتهم المزجاة في المجتمع، فال ينبغي 
الغضب عليهم، بل ينبغي العطف عليهم! وهذا ألن 
الحمقى  كمثل  المزجاة  بضاعتهم  يشترون  من  َمَثل 
الذين يستبدلون العملة الحقيقية بالعملة المزّيفة، فلن 

يبقى في أيديهم سوى شعور االنخداع. 
شهادة اهللا أكبر

إن اهللا تعالى شاهد على كّل شيء، ألنه أقرب إلى 
اإلنسان من حبل الوريد، فال يمكن لإلنسان أن يخفي 
أي شيء ممن هو أقرب إليه من حبل الوريد. فالقرآن 
﴿َوُهَو  تعالى:  بقوله  الحقيقة  تلك  عن  ُيعّبر  الكريم 

َمَعُكْم َأْيَنَما ُكْنُتْم﴾ (الحديد: 4). 

ال تستوي شهادة اهللا تعالى وشهادة العباد بأي حال 
على  يستوي  وجّل  عّز  اهللا  أن  فكما  األحوال،  من 
عرش الوجود، كذلك تحتّل شهادته المرتبة العليا بين 
َأيُّ  التالية:﴿ُقْل  اآلية  في  ورد  ما  مثل  الشهادات، 
َشْيٍء َأْكَبُر َشَهاَدًة ُقِل اللَُّه َشِهيٌد َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوُأوِحَي 
ِإَليَّ َهَذا اْلُقْرَآُن ألْنِذَرُكْم ِبِه َوَمْن َبَلَغ َأِئنَُّكْم َلَتْشَهُدوَن َأنَّ 
َمَع اللَِّه َآِلَهًة ُأْخَرى ُقْل ال َأْشَهُد ُقْل ِإنََّما ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد 

َوإِنَِّني َبِريٌء ِممَّا ُتْشِرُكوَن﴾ (األنعام: 91). 
اإليمان  هو  وجّل  عّز  هللا  الشهيد  باسم  اإليمان  إن 
وجه  على  شاهد  أكبر  اهللا  بأن  ذاته  الوقت  في 
في  وسّلم  عليه  اهللا  النبي صلى  يستشهد  اإلطالق. 
هذه اآلية باهللا ذاته على أن مصدر الوحي المنّزل 
عليه هو اهللا سبحانه وتعالى. 
يقول  السالم  عليه  والرسول 
أنني  على  اهللا  «ُأشهد  بذلك: 
باختالق  اهللا  على  أفتري  لن 
ونسبه  نفسي  عند  من  شيء 
إليه سبحانه. هل بمقدوركم أن 
ُتْشِهدوا اهللا مثلي على شرككم 

أيضًا؟!»
وهذا هو بيت القصيد! إذ ال تجتمع عقيدة الشرك مع 
اإليمان باهللا الشاهد الواحد على مجمع واحد. لماذا؟ 
البعيد.  اإلله  عقيدة  هو  الشرك  عقيدة  موجب  ألن 
إن  التالي:  النحو  على  المشرك  عقلية  تعمل  حيث 
اهللا - حاشا وكال – بعيد عّنا، فينبغي اتخاذ شفعاء 
ووسطاء للوصول والبلوغ إلى البعيد. ﴿َما َنْعُبُدُهْم إال 

ُبوَنا ِإَلى اللَِّه ُزْلَفى﴾ (الزمر: 3).  ِلُيَقرِّ
كّل  على  الشاهد  الواحد  باهللا  اإليمان  يتحّقق  لكي 
إلى  أقرب  وجّل  عّز  اهللا  بأن  اإليمان  ينبغي  شيء 
آمن  وٕان  شيء.  كل  قبل  الوريد  حبل  من  اإلنسان 
بذلك فال يبقى هناك حاجة للشرك. وهذا هو الحقيقة 
التي يأمر اهللا أن يقولها النبي عليه السالم بصيغة 
األمر (قل) في اآلية المذكورة أعاله. وكذلك هذا هو 
السبب الكامن وراء التذكير الدائم بأن اهللا تعالى هو 

أكبر شاهد. 
كل من أقسم اهللا عليه شاهد

كتابه  في  المخلوقات  بعض  على  تعالى  اهللا  يقسم 
الحكيم، ويمكن جمعها على عشرة أقسام كما يلي: 

العناصر المتعّلقة بالكون: كالشمس والنجوم   .1
والقمر.

الخلق اإلسالمي مبني عىل العمل 
والتطبيق ال النظرية، وهو يف حّد 

ذاته صفة تتعّلق بالعمل.
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المتعّلقة  العناصر   .8
اللوامة  كالنفس  باإلنسان: 
(في  سبًحا  السابحات  والمؤمنات 

بحر الحياة).
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سيناء.
والمدعى  كالشاهد  بالشهادة:  المتعّلقة  العناصر   .01

عليه والشهادة.
وكما يبدو، فإن العناصر المتعّلقة بالشهادة تشّكل إحدى 
األقسام  كافة  ولكن  عليها.  اهللا  أقسم  التي  المجموعة 
المذكورة تتعّلق في الحقيقة بالشهادة، ذلك أن اهللا تعالى 
يخبر بقسمه على تلك المخلوقات بأنها «ستكون شاهدة».

﴿والعصر﴾ يأتي بمعنى «ليكن العصر شاهًدا»، وكذلك 
﴿والليل﴾ يعني ليكن الليل شاهًدا، ونفس الشيء ينطبق 

على ﴿والشمس﴾ أيضًا. 
إن القسم على المخلوقات المجّردة من الحياة واإلرادة في 
القرآن الكريم بمثابة تحذيٍر يمنعنا من التعامل معها وكأنها 
خالية من «الذاكرة» وقابلية الحفظ. ألن لها ذاكرة خاصة 
بها، غير أن الذين تحّجرت قلوبهم ينظرون إلى األحجار 

وكأنهم أحجار غير شاعرة!
وٕانما كل شاهد سيكون له لسان ينطق به. وكل ذي نطق 
سيكّلم اهللا سبحانه وتعالى الذي هو شاهد ومّطلع على كل 

شيء في حّد ذاته، بما فيه جميع الشاهدين والمشهودين 
والشهادات... 

بشهادة  القيام  أحٌد  يستطيع  لن  فإنه  ذكر،  لما  ونظًرا 
وبّينة:  واضحة  ذلك  يحملها  التي  والرسالة  الزور. 
والقمر  والشمس  والنهار  الليل  كان  إن  اإلنسان!  «أيها 
والشفع والوتر والجبال والبحار والماء والتراب واإلنسان 
وتخفي  تهرب  أن  تستطيع  لن  فإنك  شاهدة،  والملك... 
شيًئا من المخلوقات الشاهدة، دع عنك أن تخفي شيًئا 
كما  األمر  دام  وما  كل شيء.»  على  الشهيد  اهللا  عن 
وصفنا، ينبغي أن يكفيك كْون اهللا عّز وجّل شاهدًا على 

كل شيء. 
الوجود شهادة

فيه  يلتقي  مشترك  عمل  الشهادة 
الوجود  ألن  والمخلوق،  الخالق 
شهادة. لذا فإن الخالق والمخلوق 
أنه  غير  واحد،  آن  في  شاهد 
بين  فرٌق  هناك  يكون  أن  بّد  ال 

الشهادتين من حيث الماهية. 
«أال يكفي اهللا شاهًدا؟»

رّبنا اهللا جّل وعال هو من يطرح علينا هذا السؤال وينتظر 
مّنا الجواب التالي «بلى يا رّبنا!» فإذا لم يكِف اهللا شاهًدا 
لعبده فمن سيكفيه؟ في الحقيقة، يستحيل أن يذهب أي 
هو  بينما  اإللهية  الشهادة  كفاية  عدم  إلى  مّتزن  إنسان 

مؤمن باهللا تعالى.   
إذن ِلماذا ذهب المشركون إلى هذه الفكرة؟

ألنهم تصّوروا اهللا - سبحانه – بعيًدا ال يمكن الوصول 
«نظرية  وطّوروا  ووسطاء  شفعاء  له  فخرقوا  إليه، 
يقوم على  الخصوص  بهذا  أفكارهم  الشفاعة». فصلب 
فكرة عدم كفاية شهادة اهللا – تعالى عن ذلك علو�ا كبيًرا 
من  كثير  في  الكريم  القرآن  يعيد  ذلك،  أجل  ومن   .-
اآليات سؤال «أفال يكفي اهللا شاهًدا على كل شيء؟» 

للرّد على هذه العقيدة المريضة المعوجة.
َفاِق َوفٓي َاْنُفِسِهْم َحتّٰى َيَتَبيََّن َلُهْم َانَُّه  ﴿َسُنريِهْم ٰاَياِتَنا ِفي اْالٰ
اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك َانَُّه َعٰلى ُكلِّ َشْيٍء َشهيٌد﴾(فصلت: 

 .(35
إن اهللا يُري اإلنساَن آياِته في اآلفاق واألنفس على وجه 
الدوام، وال يمكن أن يدرك اإلنسان مغزى تلك اآليات إال 
إذا نظر إليها من المنظور اإللهي. فإن لم يتمّكن من 

الشهادة عمل مشرتك يلتقي فيه 
الخالق واملخلوق؛ ألن الوجود 

شهادة.
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الوجود شهادة

الشين والهاء والدال (شهد) أصل يدلُّ على الحضور مصطفى إسالم أوغلو
شاهد  بأنه  واإلعالم   ،(07 عمران:  (آل  والشهادة 
(الفرقان: 27). و»الحضور»، بمعنى الوجود في المكان 
والوقت المطلوبين، شرط أساسي في عملية الشهادة. وقد 
على  ُيطلق  كما  أيضًا.  وبالقلب  بالنظر  الشهادة  تكون 
الحج  مناسك  ألداء  الحجاج  فيها  يتجّمع  التي  األماكن 
بمعنى  يأتي  و»المشهد»   .(82 (الحج:  الحّج»  «مشاهد 
على  بعد  فيما  أطلق  ولكنه  ومجمعهم،  الناس  محضر 
العراق  في  «المشهد»  ويعتبر  والكبيرة.  المسّطحة  القبور 
أكبر مقبرة وأكثرها اكتظاًظا بالقبور في العالم، وهو المقبرة 

التي تحتضن جثة علي رضي اهللا عنه.  
ويقال للَعَسل الشَّْهُد والشُّْهد ما دام لم ُيْعَصْر من شَمِعه. وهو 
يدّل على أن العسل في مكانه الموضوع والمخّصص له. 
وُيعّبر عن الفتاة التي حاضت ألول مرة بفعل «أشهدت»؛ 
ألن حالة الحيض تشهد على أنها أدركت األنوثة والبلوغ. 
وعلى نحو مماثل، فإنه ُيعّبر عن الغالم الذي بلغ الرشد 
والحلم بفعل «أشهد» كذلك. كما يطلق على الماء والدم 
التي تخرج من رحم الوالدة قبيل المولود الجديد الشاهد أو 

الشهود، لما أنه يخبر بمجيء المولود. 
الشهادة هي اِإلْخبار بما شاَهَده على نحو جازم (السجدة: 
6). وٕان هناك فرًقا بين الشهادة والشهود؛ فالشهود عبارة 
عملية  فهي  الشهادة  أما  الحضور،  عملية  مجّرد  عن 
الحضور مع المشاهدة والرؤية. بينما الفرق بين الشهادة 
والخبر هو أن األولى تلزم الصفة القانونية بعكس الثاني. 
بعملية  يقوم  فالشاهد  والوكالة،  الشهادة  بين  الفرق  أما 

املرتجم: ياوز آجار

الشهادة اإللهية هي الوحيدة 
التي ال �كن رّدها ب� 

الشهادات.

املقال الرئيس
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المتعّلقة  العناصر   .7
والعدم،  الوجود  مثل  بالخلق: 
الذكر واألنثى، الظاهر والباطن.  
المتعّلقة  العناصر   .8
اللوامة  كالنفس  باإلنسان: 
(في  سبًحا  السابحات  والمؤمنات 

بحر الحياة).
مثل  اإللهي:  الوحي  بمهبط  المتعّلقة  العناصر   .9
وطور  والزيتون  والتين  المعمور  والبيت  المكّرمة  مكة 

سيناء.
والمدعى  كالشاهد  بالشهادة:  المتعّلقة  العناصر   .01

عليه والشهادة.
وكما يبدو، فإن العناصر المتعّلقة بالشهادة تشّكل إحدى 
األقسام  كافة  ولكن  عليها.  اهللا  أقسم  التي  المجموعة 
المذكورة تتعّلق في الحقيقة بالشهادة، ذلك أن اهللا تعالى 
يخبر بقسمه على تلك المخلوقات بأنها «ستكون شاهدة».

﴿والعصر﴾ يأتي بمعنى «ليكن العصر شاهًدا»، وكذلك 
﴿والليل﴾ يعني ليكن الليل شاهًدا، ونفس الشيء ينطبق 

على ﴿والشمس﴾ أيضًا. 
إن القسم على المخلوقات المجّردة من الحياة واإلرادة في 
القرآن الكريم بمثابة تحذيٍر يمنعنا من التعامل معها وكأنها 
خالية من «الذاكرة» وقابلية الحفظ. ألن لها ذاكرة خاصة 
بها، غير أن الذين تحّجرت قلوبهم ينظرون إلى األحجار 

وكأنهم أحجار غير شاعرة!
وٕانما كل شاهد سيكون له لسان ينطق به. وكل ذي نطق 
سيكّلم اهللا سبحانه وتعالى الذي هو شاهد ومّطلع على كل 

شيء في حّد ذاته، بما فيه جميع الشاهدين والمشهودين 
والشهادات... 

بشهادة  القيام  أحٌد  يستطيع  لن  فإنه  ذكر،  لما  ونظًرا 
وبّينة:  واضحة  ذلك  يحملها  التي  والرسالة  الزور. 
والقمر  والشمس  والنهار  الليل  كان  إن  اإلنسان!  «أيها 
والشفع والوتر والجبال والبحار والماء والتراب واإلنسان 
وتخفي  تهرب  أن  تستطيع  لن  فإنك  شاهدة،  والملك... 
شيًئا من المخلوقات الشاهدة، دع عنك أن تخفي شيًئا 
كما  األمر  دام  وما  كل شيء.»  على  الشهيد  اهللا  عن 
وصفنا، ينبغي أن يكفيك كْون اهللا عّز وجّل شاهدًا على 

كل شيء. 
الوجود شهادة

فيه  يلتقي  مشترك  عمل  الشهادة 
الوجود  ألن  والمخلوق،  الخالق 
شهادة. لذا فإن الخالق والمخلوق 
أنه  غير  واحد،  آن  في  شاهد 
بين  فرٌق  هناك  يكون  أن  بّد  ال 

الشهادتين من حيث الماهية. 
«أال يكفي اهللا شاهًدا؟»

رّبنا اهللا جّل وعال هو من يطرح علينا هذا السؤال وينتظر 
مّنا الجواب التالي «بلى يا رّبنا!» فإذا لم يكِف اهللا شاهًدا 
لعبده فمن سيكفيه؟ في الحقيقة، يستحيل أن يذهب أي 
هو  بينما  اإللهية  الشهادة  كفاية  عدم  إلى  مّتزن  إنسان 

مؤمن باهللا تعالى.   
إذن ِلماذا ذهب المشركون إلى هذه الفكرة؟

ألنهم تصّوروا اهللا - سبحانه – بعيًدا ال يمكن الوصول 
«نظرية  وطّوروا  ووسطاء  شفعاء  له  فخرقوا  إليه، 
يقوم على  الخصوص  بهذا  أفكارهم  الشفاعة». فصلب 
فكرة عدم كفاية شهادة اهللا – تعالى عن ذلك علو�ا كبيًرا 
من  كثير  في  الكريم  القرآن  يعيد  ذلك،  أجل  ومن   .-
اآليات سؤال «أفال يكفي اهللا شاهًدا على كل شيء؟» 

للرّد على هذه العقيدة المريضة المعوجة.
َفاِق َوفٓي َاْنُفِسِهْم َحتّٰى َيَتَبيََّن َلُهْم َانَُّه  ﴿َسُنريِهْم ٰاَياِتَنا ِفي اْالٰ
اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك َانَُّه َعٰلى ُكلِّ َشْيٍء َشهيٌد﴾(فصلت: 

 .(35
إن اهللا يُري اإلنساَن آياِته في اآلفاق واألنفس على وجه 
الدوام، وال يمكن أن يدرك اإلنسان مغزى تلك اآليات إال 
إذا نظر إليها من المنظور اإللهي. فإن لم يتمّكن من 

الشهادة عمل مشرتك يلتقي فيه 
الخالق واملخلوق؛ ألن الوجود 

شهادة.

رؤيتها، فإن ذلك يعني أنه قد عميت بصيرته وٕان لم يعَم 
القلوب  تعمى  ولكن  األبصار  تعمى  ال  ﴿فإنها  بصره، 

التي في الصدور﴾.
وال شّك في أن اهللا تعالى شاهد ومّطلع على األسباب 
رؤية  من  اإلنسان  تمّكن  عدم  وراء  تكمن  التي  الخفية 

اآليات اإللهية. 
تأتي صيغة (أليس اهللا بكاٍف شاهًدا على كل شيء؟)

على سبيل تسلية النبي صلى اهللا عليه وسّلم والمؤمنين. 
ذلك النبي الذي كان يبذل كل ما بوسعه ليؤدي ويحمل 
رسالة النبّوة الملقاة على كاهله إلى درجة إهالك نفسه، 
األمر الذي كان يحّذره اهللا تعالى بسبب فرط االهتمام 
الذي كان يبديه بهذا الخصوص، كما في هذه اآلية ﴿
َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعَلى آثَاِرِهْم ِإْن َلْم ُيْؤِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِديِث 
بأن اهللا  تذّكر  التي  التالية،  فاآلية  َأَسفًا﴾ (الكهف:6). 
شاهد، تستهدف تسلية النبي صلى اهللا عليه وسّلم: ﴿

ُقْل َكٰفى ِباللِّٰه َشهيًدا َبْيني َوَبْيَنُكْم 
َبصيًرا﴾  َخبيًرا  ِبِعَباِده  َكاَن  ِانَُّه 

(اإلسراء: 69). 
تفعلون  ما  على  شاهد  اهللا  إن 

وتعملون
الخلق اإلسالمي مبني على العمل والتطبيق ال النظرية، 
القرآن  فإن  لذا  بالعمل.  تتعّلق  ذاته صفة  وهو في حّد 
الكريم يذكر اإليمان دوًما إلى جانب «العمل». غير أن 
هذا العمل ليس عمًال مجّرًدا، وٕانما يّتصف بـ»الصالح». 
بأن  لمخاطبيه  القرآن  يذّكر  أن  يكفي  كان  الحقيقة  في 
اهللا تعالى شهيد شاهد على كل شيء، لكن الوحي لم 
يكتِف بذلك، وٕانما أّكد على نحو مستقّل أن اهللا شاهد 
على أعمال اإلنسان. ﴿َوِامَّا ُنِرَينََّك َبْعَض الَّذي َنِعُدُهْم 
َاْو َنَتَوفََّينََّك َفِاَلْيَنا َمْرِجُعُهْم ثُمَّ اللُّٰه َشهيٌد َعٰلى َما َيْفَعُلوَن﴾ 
(يونس: 64) ﴿ُقْل َيٓا َاْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْكُفُروَن ِبٰاَياِت اللِّٰه 

َواللُّٰه َشهيٌد َعٰلى َما َتْعَمُلوَن﴾(آل عمران: 89).
إذن َفِلَم احتاج القرآن الكريم إلى التذكير بأن اهللا شاهد 
على األعمال بينما قال ﴿إن اهللا على كل شيء شهيد؟﴾
«اهتموا  السؤال:  هذا  على  المحتمل  الجواب  هو  وها 
بكل شيء يصدر منكم، لكن اهتموا بأعمالكم على وجه 
اإلنسان  كل شيء صادر عن  أن  وبما  الخصوص.» 
يتهّدم  هو  فما  لتسجيله.  ينطلق  اإللهي  فالحفظ  عمل، 
بالعمل يعاد بناؤه مجدد�ا بالعمل كذلك، وما يفسد بالعمل 

ُيصَلح بالعمل أيضًا. لذلك فإن الضرر الناشئ عن العمل 
كبير، كما أن التعويض عنه صعب.

لم نأِت هذا العالم لنملك، بل أتينا لنكون شاهًدا
إن اإلنسان كائن شاهد، ألنه كائن شاعر ومدرك بنفسه، 
أسئلة  وتوجيه  بذاته،  والتفكير  نفسه  مراقبة  على  قادر 
وٕايجاد أجوبة عليها (57: 41)، بسبب أنه ُخلق شاهًدا، 
حيث إنه أعظم مرآة يتجلى فيها اسم الشهيد هللا عّز وجّل 

على نحو أفضل.
يمكن إيضاح الشهادة اإلنسانية بالمنظومة الشمسية:

إن األعضاء أو الجوارح التي يتكّون منها جسم   .1
اإلنسان، كما أنها شاهدة على ذاتها، كذلك هي شاهدة 
على اإلنسان أيًضا. يدور القمر حول نفسه وحول الدنيا. 
أما  ذاته،  على  شهادته  يمّثل  نفسه  حول  القمر  فدوران 
ليست  الشهادة  تلك  أن  على  فيدل  الدنيا،  حول  دورانه 
منها.  أكبر  شهادة  عن  مستقلة 
اإلنسان  جوارح  فإن  ذلك،  وعلى 
والعين  والرجل  كاليد  المادية 
المعنوية  قدراته  وكذلك  واألذن؛ 
من مثل اإلرادة والعقل والضمير 
واحًدا،  كًال  تشّكل  التي  العناصر  هذه  إن  القمر.  تمّثل 
كل واحد منها شاهد على نفسه، وعلى اإلنسان الذي هو 
جزء منه.﴿اْلَيْوَم َنْخِتُم َعَلى َأْفَواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنا َأْيِديِهْم َوَتْشَهُد 

َأْرُجُلُهْم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾ (يس: 56).
نفسه  على  شاهد  أعضائه  بجميع  اإلنسان  إن   .2
نمّثل على  أن  الممكن  ذاته. ومن  الوقت  اهللا في  وعلى 
ذلك بالدنيا، حيث تدور حول نفسها والشمس معًا. كذلك 
اإلنسان شاهد على نفسه من جانب، وعلى اهللا عّز وجّل 
بضميره؛  تكون  نفسه  على  فشهادته  آخر.  جانب  من 
بالحّق،  ناطق  مثيل،شاهد  بال  سائق  (الضمير)  أنه  لما 
﴿ الحقيقية:  تلك  تبّين  اآلية  وهذه  فطرته.  في  موضوع 

َوَجٓاَءْت ُكلُّ َنْفٍس َمَعَها َسٓاِئٌق َوَشهيٌد﴾ (ق: 12). 
جاء (َسٓاِئٌق) في اآلية على وزن فاعل وبمعنى «القائد» 
و»الموّجه». وهو كما يدّل على الجانب النفساني لإلنسان، 
مثل الغرائز والمغريات النفسية، كذلك يدّل على الجانب 
الرحماني له، كالضمير الذي يقود اإلنسان إلى الخير. 

أما (َشِهيٌد) فأتى على وزن فعيل، وهو بموجب صيغته 
يتضّمن معنى الفاعل والمفعول في آن واحد، أي بمعنى 
إليه فهو  الشاهد والمشهود. فإذا وسوست نفس اإلنسان 
شاهد على تلك الوسوسة. وٕان لم ينخدع بوسوسة نفسه 

«الشهيدية» تعني القدوة املثالية 
واألسوة الحسنة للناس.  
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فهو  بها  انخدع  وٕان  فاعًال،  باعتباره  عليها  شاهد  فهو 
شاهد عليها أيضًا، ولكن باعتباره مفعوًال. كما أن كال� 

من ضميره وعقله وٕارادته شاهد عليها كذلك. 
ويمّثل الجزء األول من كلمة الشهادتين شهادَة اإلنسان 

على اهللا تعالى، أي: «أشهد أن ال إله إال اهللا.»
شهداء  أمتهم  أن  كما  أمتهم،  على  شهداء  األنبياء  إن 
أنها شاهدة على  األنبياء. وكما  تمّثل  عليهم. والشمس 
على  شاهدة  هّن  كذلك  وسياراتها،  والكواكب  الدنيا 
الشمس. يقول اهللا عّز وجّل: ﴿َفَلَنْسَأَلنَّ الَِّذيَن ُأْرِسَل ِإَلْيِهْم 

َوَلَنْسَأَلنَّ اْلُمْرَسِليَن﴾ (األعراف: 6).
النبّوة مؤسسة شهادة، حيث إن كل نبي ُيرسل شاهًدا. 
األنبياء،  على  وجّل  عّز  اهللا  يحّملها  مهمة  فالشهادة 
واآلخرة على  الدنيا  في  المهمة  هذه  بأداء  مكّلفون  فهم 
حّد سواء. فشهادهم بهذه الحياة الدنيا تتمّثل في القدوة 

أنهم  وكما  الحسنة.  واألسوة 
مكّلفون بتبليغ الحقيقة في الدنيا، 
على  بالشهادة  مكّلفون  هم  كذلك 
اآلخرة.  في  معها  أمتهم  تعامل 
تلك  عن  تتحّدث  التالية  فاآليات 

الحقيقة: ﴿َوَنَزْعَنا ِمن ُكلِّ ُأمٍَّة َشِهيًدا﴾ (القصص: 57).
األنبياء  هم  أمة  كل  من  سُيخرجون  الذين  والشهداء 
التي  فاآلية  العلماء.  وورثتهم  أممهم  إلى  المرسلون 
تتحّدث عن شهادة كلٍّ من محمد وعيسى عليهما السالم 

(5: 711) تؤّكد على أن كل نبي شاهد على أمتهم. 
إن اهللا شاهد على كل شيء. وكل شيء، في   .3
طليعتها اإلنسان، آية شاهدة على وجود اهللا جّل وعال. 
حوله  تدور  الذي  المحور/المركز  يمّثل  سبحانه  وهو 
المنظومة الشمسية، ولكننا ال نتمّكن من رؤيته ومعرفته. 
فنحن نستدّل على وجود ذلك المحور من اآليات الدالة 
ويّطلع  يشهد  الذي  الشهيد  هو  المحور  فذلك  عليه. 
على كل األشياء التي هي األخرى شاهدة على الوجود 
أيًضا.  المالئكة  شيء»  «كل  عبارة  وتتضّمن  اإللهي. 
والسموات  األرض  جعل  قد  وجّل  عّز  اهللا  أن  ومثلما 
شاهدة على اإلنسان، كذلك جعل بعض المالئكة شاهدة 
على اإلنسان. أما اإلنسان فهو شاهد على كل شيء. 
حيث هو الشاهد على اهللا تعالى، الذي خلقه من أجل 
عبادته، من جهة، واألشياء والطبيعة المسّخرة ألمره، من 
جهة أخرى. ذلك أن اإلنسان لم يأِت هذا العالم الدعاء 
الملكية والتمّلك، بل أتى ليكون شاهًدا. والوجود بحّد ذاته 

شهادة.  

الدنيا والشهادة في  جهة شهادة الرسول هي القدوة في 
اآلخرة

اسم الشهيد يتضّمن معنى «القدوة واألسوة الحسنة» إن 
كان الحديث عن الموجودات التي نتمّكن من مشاهدتها. 
وبما أن اهللا سبحانه وتعالى ليس من الموجودات التي 
معنى  عن  البحث  الممكن  غير  فمن  مشاهدتها  يمكن 
لكن صفة  شهيًدا.  كونه  في  الحسنة»  واألسوة  «القدوة 
الشهيد المستخدمة لوصف األنبياء تحتوي على المعنى 

المذكور بطبيعة الحال. 
بمعنى  «شهداء»  ُجعلوا  األنبياء  أن  البيان  عن  وغني 
«القدوة واألسوة الحسنة» لألمم الذين ُأرسلوا إليهم. وال 
بّد من النظر إلى عبارة «أسوة حسنة» المستخدمة بحق 
األنبياء  كون  إطار  في  السالم  عليهما  ومحمد  إبراهيم 

شهداء على أممهم. 
اهللا عليه وسّلم  إن محمًدا صلى 
التالية  واآلية  شاهًدا،  أرسل  قد 
هي إحدى اآليات التي تعّبر عن 
ِانَّٓا  النَِّبيُّ  َايَُّها  ﴿َيٓا  الحقيقة:  تلك 
َوَنذيًرا﴾  َوُمَبشًِّرا  َشاِهًدا  َاْرَسْلَناَك 

(األحزاب: 54). 
الرسول صلى اهللا عليه وسّلم سيشهد على أمته، كما أن 
اهللا تعالى سيسأله يوم الدين عما إذا كان قد بّلغ رسالته 
النبي صلى  فإن  ولذلك  أم ال. (7: 6).  مهمته  وأدى 
اهللا عليه وسّلم استشهد أصحابه رضي اهللا عنهم عقب 
إيراده خطبة الوداع في حجه الوحيد واألخير قائًال ثالث 
مرات: «أال هل بّلغُت؟!» ولما رّد أصحابه على السؤال 
بقولهم: «بلى! سمعنا وأطعنا يا رسول اهللا!» حينٍذ قال 
الرسول عليه السالم: «الّلهم اشهد». وذلك هو االهتمام 

الذي كان يوليه الرسول بعملية الشهادة واإلشهاد.  
لم ُيرسل النبي صلى اهللا عليه وسّلم شاهًدا فحسب، وٕانما 
لألمة.  و»أسوة»  «قدوة»  أي  شهيًدا،  أرسل  ذلك،  مع 
واآلية التالية تحّمل تلك المسؤولية على عاتق الرسول 
عليه السالم: ﴿َوَكٰذِلَك َجَعْلَناُكْم ُامًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَدٓاَء 
َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْمَشِهيًدا﴾ (البقرة: 341).

أن  تتطّلب  الرسول  الملقاة على عاتق  المسؤولية  فهذه 
شهيًدا  وكونه  شاهًدا.  كونه  جانب  إلى  شهيًدا،  يكون 
يعني أن يكون قدوة وأسوة للناس، األمر الذي يتطّلب 
تطبيق نمط الحياة الذي يبّلغه في حياته الشخصية قبل 
الكريم من يعيش حياة مثالية  القرآن  اآلخرين. ويسّمي 

تجدر االقتداء بها «شهيًدا». 

النبّوة مؤسسُة شهادٍة، فكل نبي 
ُيرسل شاهًدا.

ال بّد أن يكون الرسول شهيًدا على أمته، ألنه إمامهم 
وقائدهم. يشتّق «اإلمام» من جذر األم بمعنى الوالدة، 
مما يعني أن اإلمام هو من يحمل قلًبا وضميًرا مثل 
الرسول  من  المطلوب  أي  األمهات.  وضمائر  قلوب 
األم  مثل  بأمته  رحيًما  عطوًفا  حنوًنا  يكون  أن  هو 
مع طفلتها. وعيش حياة يمكن االقتداء واالمتثال بها 
هو أحسن تعبير عن الشفقة والرحمة التي يشعر بها 

الرسول تجاه أمته.  
أمته  تجاه  الرسول  مهمة  ليست  (الشهيد)  الشهيدية 
فقط، وٕانما هي مهمة األمة تجاه الناس كذلك. وهذه 
السالفة  اآلية  عنها  عّبرت  التي  الثانية  الحقيقة  هي 

الذكر. 
األمة  من  ُيطلب  حيث  شهيد.  جمع  «الشهداء» 
المحّمدية أن تكون «قدوة» و»أسوة» للناس أجمعين. 
وكأن اآلية تقول هكذا: «كما كان الرسول قدوة وأسوة 
لكم بالحياة التي عاشها، كذلك عليكم أن تكونوا أمة 

األمم  يتخذكم  بحيث  قائدة  رائدة 
وأسوة  قدوة  األخرى  واألقوام 

ألنفسهم.» 
هي  الشهادة  القول:  خالصة 
القدوة، بينما الشهيدية هي إشهاد 
اإلنسان  يتبناها  التي  القيم، 
ويطّبقها في حياته، على إيمانه. 
أمام  يمثُلون  ذلك  يفعلون  ومن 

المحكمة الكبرى يوم القيامة ليسوا باعتبارهم المدعى 
عليهم، بل باعتبارهم شهداء على الناس.   

مسؤوليتنا المتمّثلة في الشهادة وحقيقة «الشهيدية»
وال بد أن يكون قد اتضح لديكم جلي�ا المقصوُد بـ»الشهيد» 
في القرآن الكريم. فهو َيعتبر صفة «الشهيد» مسؤولية 
تقع على عاتق الرسل أوًال، ثم المؤمنين المقتدين بهم، 
ثم األمة كافة. فالشهيد وفق القرآن الكريم يأتي بمعنى 
اإلنسان  فشهيدية  ذلك،  وعلى  والمشهود».  «الشاهد 

هي كونها جديًرا باالقتداء واالحتذاء به.
األمة  كاهل  ملقاة على  عالمية  مهمة  البشرية  وقيادة 
اهللا  يخّلد  ذلك  أجل  ومن  التاريخ.  طوال  اإلسالمية 
تعالى دعاء الحواريين المسلمين التابعين لعيسى عليه 
السالم بذكره في القرآن الكريم وتعليمه للمسلمين: ﴿ِإْذ 
َقاَل اللَُّه َيا ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطهُِّرَك 
ِمَن الَِّذيَن َكَفُروْا َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن َكَفُروْا 

ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ثُمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفَأْحُكُم َبْيَنُكْم ِفيَما ُكنُتْم ِفيِه 
َتْخَتِلُفوَن﴾ (آل عمران: 25 - 35). 

بموجب  مؤمن  كل  على  يقع  دين  الشهادة  مسؤولية  إن 
إيمانه. فإْن أوفى المؤمنون ما عليهم من ذلك الدين أصبحوا 
وجّل  عّز  اهللا  يقدم  الذين  المؤمنون  هم  والشهداء  شهداء. 
يقّدم  فربنا  لآلخرين.  وأسوة حسنة  مثاًال  باعتبارها  حياتهم 
وقادة  روادًا  باعتبارهم  (الشهيدية)  بالمشهودية  حظوا  من 
المعنى،  بهذا  الشهيد  الكريم  القرآن  الناس. واستخدم  لبقية 
ولكنه ابتعد عن داللته القرآنية خالل القرون بفعل الروايات 
والثقافة الشفوية حتى أصبح عنوانًا يطلق على من حاربوا 

فُقتلوا في سبيل اهللا فقط. 
في الحقيقة، أن موضوع الجهاد واالستشهاد في سبيل اهللا 
من المواضيع التي تناولها القرآن الكريم من جوانب مختلفة 

في العديد من اآليات، من مثل: 
َأْحَياء  َبْل  َأْمَواًتا  اللَِّه  َسِبيِل  ِفي  ُقِتُلوْا  الَِّذيَن  َتْحَسَبنَّ  ﴿َوَال 
(آل عمران:  ُيْرَزُقوَن﴾  َربِِّهْم  ِعنَد 

.(961
ِمن  َوُأْخِرُجوْا  َهاَجُروْا  ﴿َفالَِّذيَن 
َوَقاَتُلوْا  َسِبيِلي  ِفي  َوُأوُذوْا  ِدَياِرِهْم 
َسيَِّئاِتِهْم  َعْنُهْم  ُألَكفَِّرنَّ  َوُقِتُلوْا 
َوُألْدِخَلنَُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها 
َواللَُّه  اللَِّه  ِعنِد  مِّن  َثَواًبا  اَألْنَهاُر 
ِعنَدُه ُحْسُن الثََّواِب﴾ (آل عمران: 

.(591
َلَيْرُزَقنَُّهُم  َأْو َماُتوا  ُقِتُلوا  ﴿َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِفي َسِبيِل اللَِّه ثُمَّ 
اللَُّه ِرْزًقا َحَسًنا َوإِنَّ اللََّه َلُهَو َخْيُر الرَّاِزِقيَن﴾ (الحج: 85).

﴿َوالَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َفَلن ُيِضلَّ َأْعَماَلُهْم﴾ (محمد: 
.(4

﴿ِإنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم ِبَأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة 
ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن﴾(التوبة: 111). 

تتحّدث هذه اآليات وأمثالها من «الذين قتلوا في سبيل اهللا 
عّز وجّل»، ولكن ال ترد في أي منها ولو مرة واحدة كلمُة 
«الشهيد» أو أي كلمة أخرى مشتقة منها، دع عنك حصر 

وصف الشهادة عليهم فقط.
تلك اآليات تتحّدث عّمن ُيقتلون في سبيل اهللا حصري�ا، ولم 
يضع الرسول عليه السالم من شاركوا في الحرب إظهاًرا 
للبطولة، ثم ُقتلوا، في بوتقة واحدة مع أولئك المقتولين في 
سبيل اهللا. ومن الممكن أن نضرب مثاًال على ذلك بقزمان 

ليس هناك عالقة إلزامية ب� 
الشهيد والقتل أو املوت وفق 

منظور التصّور املبني عىل الوحي 
اإللهي.
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الوجود شهادة

الشين والهاء والدال (شهد) أصل يدلُّ على الحضور مصطفى إسالم أوغلو
شاهد  بأنه  واإلعالم   ،(07 عمران:  (آل  والشهادة 
(الفرقان: 27). و»الحضور»، بمعنى الوجود في المكان 
والوقت المطلوبين، شرط أساسي في عملية الشهادة. وقد 
على  ُيطلق  كما  أيضًا.  وبالقلب  بالنظر  الشهادة  تكون 
الحج  مناسك  ألداء  الحجاج  فيها  يتجّمع  التي  األماكن 
بمعنى  يأتي  و»المشهد»   .(82 (الحج:  الحّج»  «مشاهد 
على  بعد  فيما  أطلق  ولكنه  ومجمعهم،  الناس  محضر 
العراق  في  «المشهد»  ويعتبر  والكبيرة.  المسّطحة  القبور 
أكبر مقبرة وأكثرها اكتظاًظا بالقبور في العالم، وهو المقبرة 

التي تحتضن جثة علي رضي اهللا عنه.  
ويقال للَعَسل الشَّْهُد والشُّْهد ما دام لم ُيْعَصْر من شَمِعه. وهو 
يدّل على أن العسل في مكانه الموضوع والمخّصص له. 
وُيعّبر عن الفتاة التي حاضت ألول مرة بفعل «أشهدت»؛ 
ألن حالة الحيض تشهد على أنها أدركت األنوثة والبلوغ. 
وعلى نحو مماثل، فإنه ُيعّبر عن الغالم الذي بلغ الرشد 
والحلم بفعل «أشهد» كذلك. كما يطلق على الماء والدم 
التي تخرج من رحم الوالدة قبيل المولود الجديد الشاهد أو 

الشهود، لما أنه يخبر بمجيء المولود. 
الشهادة هي اِإلْخبار بما شاَهَده على نحو جازم (السجدة: 
6). وٕان هناك فرًقا بين الشهادة والشهود؛ فالشهود عبارة 
عملية  فهي  الشهادة  أما  الحضور،  عملية  مجّرد  عن 
الحضور مع المشاهدة والرؤية. بينما الفرق بين الشهادة 
والخبر هو أن األولى تلزم الصفة القانونية بعكس الثاني. 
بعملية  يقوم  فالشاهد  والوكالة،  الشهادة  بين  الفرق  أما 

املرتجم: ياوز آجار
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ال بّد أن يكون الرسول شهيًدا على أمته، ألنه إمامهم 
وقائدهم. يشتّق «اإلمام» من جذر األم بمعنى الوالدة، 
مما يعني أن اإلمام هو من يحمل قلًبا وضميًرا مثل 
الرسول  من  المطلوب  أي  األمهات.  وضمائر  قلوب 
األم  مثل  بأمته  رحيًما  عطوًفا  حنوًنا  يكون  أن  هو 
مع طفلتها. وعيش حياة يمكن االقتداء واالمتثال بها 
هو أحسن تعبير عن الشفقة والرحمة التي يشعر بها 

الرسول تجاه أمته.  
أمته  تجاه  الرسول  مهمة  ليست  (الشهيد)  الشهيدية 
فقط، وٕانما هي مهمة األمة تجاه الناس كذلك. وهذه 
السالفة  اآلية  عنها  عّبرت  التي  الثانية  الحقيقة  هي 

الذكر. 
األمة  من  ُيطلب  حيث  شهيد.  جمع  «الشهداء» 
المحّمدية أن تكون «قدوة» و»أسوة» للناس أجمعين. 
وكأن اآلية تقول هكذا: «كما كان الرسول قدوة وأسوة 
لكم بالحياة التي عاشها، كذلك عليكم أن تكونوا أمة 

األمم  يتخذكم  بحيث  قائدة  رائدة 
وأسوة  قدوة  األخرى  واألقوام 

ألنفسهم.» 
هي  الشهادة  القول:  خالصة 
القدوة، بينما الشهيدية هي إشهاد 
اإلنسان  يتبناها  التي  القيم، 
ويطّبقها في حياته، على إيمانه. 
أمام  يمثُلون  ذلك  يفعلون  ومن 

المحكمة الكبرى يوم القيامة ليسوا باعتبارهم المدعى 
عليهم، بل باعتبارهم شهداء على الناس.   

مسؤوليتنا المتمّثلة في الشهادة وحقيقة «الشهيدية»
وال بد أن يكون قد اتضح لديكم جلي�ا المقصوُد بـ»الشهيد» 
في القرآن الكريم. فهو َيعتبر صفة «الشهيد» مسؤولية 
تقع على عاتق الرسل أوًال، ثم المؤمنين المقتدين بهم، 
ثم األمة كافة. فالشهيد وفق القرآن الكريم يأتي بمعنى 
اإلنسان  فشهيدية  ذلك،  وعلى  والمشهود».  «الشاهد 

هي كونها جديًرا باالقتداء واالحتذاء به.
األمة  كاهل  ملقاة على  عالمية  مهمة  البشرية  وقيادة 
اهللا  يخّلد  ذلك  أجل  ومن  التاريخ.  طوال  اإلسالمية 
تعالى دعاء الحواريين المسلمين التابعين لعيسى عليه 
السالم بذكره في القرآن الكريم وتعليمه للمسلمين: ﴿ِإْذ 
َقاَل اللَُّه َيا ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك ِإَليَّ َوُمَطهُِّرَك 
ِمَن الَِّذيَن َكَفُروْا َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن َكَفُروْا 

ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ثُمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفَأْحُكُم َبْيَنُكْم ِفيَما ُكنُتْم ِفيِه 
َتْخَتِلُفوَن﴾ (آل عمران: 25 - 35). 

بموجب  مؤمن  كل  على  يقع  دين  الشهادة  مسؤولية  إن 
إيمانه. فإْن أوفى المؤمنون ما عليهم من ذلك الدين أصبحوا 
وجّل  عّز  اهللا  يقدم  الذين  المؤمنون  هم  والشهداء  شهداء. 
يقّدم  فربنا  لآلخرين.  وأسوة حسنة  مثاًال  باعتبارها  حياتهم 
وقادة  روادًا  باعتبارهم  (الشهيدية)  بالمشهودية  حظوا  من 
المعنى،  بهذا  الشهيد  الكريم  القرآن  الناس. واستخدم  لبقية 
ولكنه ابتعد عن داللته القرآنية خالل القرون بفعل الروايات 
والثقافة الشفوية حتى أصبح عنوانًا يطلق على من حاربوا 

فُقتلوا في سبيل اهللا فقط. 
في الحقيقة، أن موضوع الجهاد واالستشهاد في سبيل اهللا 
من المواضيع التي تناولها القرآن الكريم من جوانب مختلفة 

في العديد من اآليات، من مثل: 
َأْحَياء  َبْل  َأْمَواًتا  اللَِّه  َسِبيِل  ِفي  ُقِتُلوْا  الَِّذيَن  َتْحَسَبنَّ  ﴿َوَال 
(آل عمران:  ُيْرَزُقوَن﴾  َربِِّهْم  ِعنَد 

.(961
ِمن  َوُأْخِرُجوْا  َهاَجُروْا  ﴿َفالَِّذيَن 
َوَقاَتُلوْا  َسِبيِلي  ِفي  َوُأوُذوْا  ِدَياِرِهْم 
َسيَِّئاِتِهْم  َعْنُهْم  ُألَكفَِّرنَّ  َوُقِتُلوْا 
َوُألْدِخَلنَُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها 
َواللَُّه  اللَِّه  ِعنِد  مِّن  َثَواًبا  اَألْنَهاُر 
ِعنَدُه ُحْسُن الثََّواِب﴾ (آل عمران: 

.(591
َلَيْرُزَقنَُّهُم  َأْو َماُتوا  ُقِتُلوا  ﴿َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِفي َسِبيِل اللَِّه ثُمَّ 
اللَُّه ِرْزًقا َحَسًنا َوإِنَّ اللََّه َلُهَو َخْيُر الرَّاِزِقيَن﴾ (الحج: 85).

﴿َوالَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َفَلن ُيِضلَّ َأْعَماَلُهْم﴾ (محمد: 
.(4

﴿ِإنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم ِبَأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة 
ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن﴾(التوبة: 111). 

تتحّدث هذه اآليات وأمثالها من «الذين قتلوا في سبيل اهللا 
عّز وجّل»، ولكن ال ترد في أي منها ولو مرة واحدة كلمُة 
«الشهيد» أو أي كلمة أخرى مشتقة منها، دع عنك حصر 

وصف الشهادة عليهم فقط.
تلك اآليات تتحّدث عّمن ُيقتلون في سبيل اهللا حصري�ا، ولم 
يضع الرسول عليه السالم من شاركوا في الحرب إظهاًرا 
للبطولة، ثم ُقتلوا، في بوتقة واحدة مع أولئك المقتولين في 
سبيل اهللا. ومن الممكن أن نضرب مثاًال على ذلك بقزمان 

ليس هناك عالقة إلزامية ب� 
الشهيد والقتل أو املوت وفق 

منظور التصّور املبني عىل الوحي 
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إظهار  بنية  وُقتل،  الرسول  جيش  في  حارب  الذي 
نفسه وشجاعته للنساء. 

إخراج مفهوم «الشهيد» من إطاره القرآني
ولما بدأت العقول المبنية على الرواية والثقافة الشفوية 
تحّل محّل العقول المتنّورة بالوحي اإللهي مع مرور 
تلك  من  المستقاة  المفاهيم  معه  تحّل  بدأت  الزمن، 
تعّرضت  ثم  ومن  القرآنية.  المفاهيم  محّل  الثقافة 
العديد من المفاهيم القرآنبة لنقص وضيق أو توّسع 
في دالالتها، األمر الذي أّدى في كال الحالين إلى 

ظهور انحرافات داللية في معانيها.  
والرعاية»  الدراية   » محّل  «الرواية»  حلول  ومع 
في  توّسع  ظهر  الرباني،  والتوجيه  اإللهية  للهداية 
داللة الشهادة إلى ّحد بعيد. ففي عصر الروايات، 
ُأدخل أوًال من ُقتلوا في سبيل الدفاع عن نفسه وماله 
ماتوا  من  بعد  فيما  إليهم  أضيف  الشهداء،  ضمن 

بسبب الوباء والطاعون الذْين كانا 
وقتذاك.  المعضلة  األمراض  من 
داللتها  في  التوّسع  هذا  واستمّر 
من  ماتوا  فمن  جديدة.  بروايات 
في  ماتوا  ومن  والحرق،  الغرق 
لدغات  جراء  ماتوا  ومن  الغربة، 
األفعى،  مثل  السامة  الحيوانات 

ومن ُمْتَن بعد الوالدة، ومن ماتوا من ألم البطن، ومن 
نتيجة  ماتوا  ومن  المهّدم،  بيته  أنقاض  تحت  ماتوا 
للسقوط من السقف، ومن ماتوا بفعل الحجر الساقط 
عليه... كل هؤالء المذكورين عّدوا من بين الشهداء 

بفضل الروايات الواردة بحّقهم! 
ولم يتوّقف التوّسع في داللة الشهادة عند هذا الحّد 
في القرون التالية، بل طال َمْن ُقتلوا في سبيل الدفاع 
عن «الدولة القومية»، ومن ُقتلوا أثناء االعتداء مع 
ومن  مجاورة،  إسالمية  أرض  على  المحتّل  الجيش 
ُقتلوا حين ممارسة أعمال العنف والقتل ضد شعب 

مسلم بريء مضطهد. 
وليس من الممكن التكّهن أين سيتوّقف هذا االنحراف 
المؤمنون  استغّل  فلما  الشهادة.  معنى  في  الداللي 
كذلك  وحّرفوه،  القرآني  المفهوم  هذا  الكريم  بالقرآن 
استغّل معهم هذا المفهوم من ال يؤمنون به أيًضا، 
وتوّسعوا في معناها إلى حّد ال يمكن وصفه، فاختلقوا 
شهداء جدًدا، من مثل شهيد الثورة، وشهيد النقابة، 
وشهيد المنّظمة، وشهيد األيديولوجبة.. وما إلى ذلك 

المنوال  المماثلة. وتواصل األمر على هذا  العبارات  من 
إلى أن خرج مفهوم الشهادة عن اإلطار القرآني وأصبح 
ُيطلق على كل شيء وعلى كّل شخص لم يقصده القرآن 

الكريم. 
في الحقيقة، ليس هناك عالقة إلزامية بين الشهيد والقتل 
أو الموت في التصّور المبني على الوحي اإللهي. وٕانما 
العقلية المستقية من مصادر الرواية هي التي اخترقت مثل 
هذه العالقة بعد مائة عام على أقّل تقدير من نزول الوحي. 
وعلى النقيض من الشائع، فإن هناك عالقة إلزامية بين 
«الشهيد» و»الحياة أو الموجودية» بحسب الوحي اإللهي. 
ومن  يسلكه،  الذي  الطريق  في  يموت  إنسان  كل  حيث 
سلك طريق اهللا مات فيه، حتى ولو كان الموت برز إليه 
وهو راقد في فراشه الدافئ. فاهللا سبحانه وتعالى المتصف 
نبيه محمًدا  الكريم شاهد على أن  القرآن  بـ»الشهيد» في 
صلى اهللا عليه وسلم شهيد. فاهللا ربنا جّل وعال هو الذي 
وصفه بـ»الشهيد». (2: 341؛ 22: 87). لذا فإن اهللا، 
التاريخ  بعدهما  ومن  الخلق،  ثم 
شاهد على أن أنبل الشهداء، وٕان 
هو  فراشه،  على  ومات  ُيقتل  لم 
وسّلم.  عليه  اهللا  صلى  الرسول 

وذلك لسببين اثنين:
لتكون  حياته  نذر  أنه  أولهما: 

شاهدة على إيمانه.
ثانيهما: أنه أصبح المثل األعلى والقدوة الحسنة (الشهيد) 

ألمته.
فهم  سبيله.  في  يموتوا  اهللا  سبيل  في  حياتهم  ينذروا  من 
أنفسهم  جعلوا  إنهم  إذ  الكريم،  القرآن  بشهادة  الشهداء 
مّكنهم من  الذي  أن  إيمانهم. غير  ودمائهم شاهدة على 
وصول مرتبة الشهادة ليس موتهم فقط، وٕانما حياتهم التي 

نذروها هللا عّز وجّل. 
ربنا فاكتبنا مع الشاهدين!

ربنا ألحقنا بالمحظوظين الذين عاشوا حياة مثالية واستحقوا 
الشهادة!

الشهيدية هي إشهاد القيم، التي 
يتبناها اإلنسان ويطّبقها يف حياته، 

عىل إ�انه.
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Şehitler Ölmez mi?

Şehidin Tanımı veya Kimler Şehittir?

Şehid, genel olarak Allah yolunda öl-
dürülen kişi olarak tanımlanır. Şehit Seyyid 
Kutup bunu, “Allah’ın şeriatının, canından 
daha önemli olduğuna, canı pahasına tanık-
lık eden kişi.” olarak açıklar ki bu çok yerin-
de bir tanımlamadır. Bu tanımlama, “Yeryü-
zünde sizler Allah’ın şahitleriniz.” (Buhari, ce-
naiz, 85, müslim, cenaiz, 60, tirmizi, cenaiz, 
63, Nesai, cenaiz, 50, İbni Mace, cenaiz, 20, 
zühd, 25, İbni Hanbel, çok yerde) rivayet-
lerindeki tanıma da uygun bulunmaktadır. 
Çünkü “Mü’minler Allah için, kâfirler ise tağut 
için savaşırlar. Şeytanın dost ve yandaşlarına 
karşı savaşın. Bilin ki şeytanın hilesi ve tuzağı 
zayıftır.” (4 Nisa/76). 

Canı pahasına yapılan bu tanıklığın, geçmişte 
ve örneğin bugün Suriye’de meydana gelen-
ler gibi, Allah’ın sözünün üstün olması için 
ister savaş meydanında, ister darağacında 
idam veya zindanda düşman eliyle gerçek-
leşen ölümle olsun, ister imanı uğruna hic-
ret ederken meydana gelen ölüm gibi başka 
platformlarda canını vermek şeklinde olsun, 
sonuç bakımından aynıdır. Çünkü her şe-
kilde yapılan bu fedakârlık sonuçta Allah’ın 
sözünün üstün olması için canı vermektir. 
Bunu da ancak ahiret hayatını dünya hayatı-
na tercih edenler yapabilir.

“Ahiret hayatını geçici dünya hayatına tercih 
edenler Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah 
yolunda savaşırsa ister öldürülüp şehit düşsün 

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Şehitler Ölmez mi?

KUTSAL DEĞERLERİ 
İÇİN SAVAŞMAYANLAR, 

O DEĞERLERE SAHİP 
OLARAK ONURLU 

BİR HAYAT YAŞAMA 
HAKKINI BULAMAZLAR.
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ister şehit düşmeden düşmanı yensin, biz böyle-
lerine büyük bir mükâfat vereceğiz” (4 Nisa/74).

Onun için bu tanımlama, imanından dola-
yı zulüm gören, yurdundan sürülen, çaresiz 
kalan erkek, kadın ve çocukları; işgal edilen 
vatanı kurtarmak için yapılan mücadelede/
savaşta ölen/öldürülen bütün kişileri kapsa-
maktadır. 

“Ey mü’minler! “Rabbbimiz! Halkı zalim olan 
bu memleketten bizi kurtar. Lütuf ve rahmetinle 
bize sahip çıkıp yardım edecek birilerini gönder.” 
diye feryat eden çaresiz kalmış erkekler, kadınlar 
ve çocukların kurtulması için neden savaşmıyor-
sunuz?” (4 Nisa/75).

“Yurdumuzdan sürüldüğümüz halde Allah yo-
lunda niçin savaşmayalım? ” (2 Bakara/246).

“...İman edip hicret eden, malları ve canlarıyla 
Allah yolunda savaşanların Allah katında de-
recesi daha üstündür. Kurtuluşa erecek olanlar 
da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, rızası 
ve bitmez tükenmez nimetlerle dolu cennetlerle 
müjdeler. Onlar cennette temelli kalacaktır. Şüp-
hesiz Allah katında büyük mükâfat vardır.” (9 
Tevbe/19-22).

Bu yolda savaşırken ölen veya gazi olan ki-
şilere de yüce Allah’ın aynı şekilde cennet 
mükâfatı verdiğini Kur’an açıklamaktadır. 
Çünkü Allah yolunda savaşmaktan ve ölmek-
ten amaç, mü’minler ve onların değerleri için 
savaşmak ve ölmektir. Bu yolda savaşan ve 
ölen yahut gazi olanların amacı Allah’ın sözü-
nü üstün tutan mü’minlerin izzetle yaşaması-
nı sağlamaktır. 

“Allah yolunda şehit olmak ya da sağ kalıp za-
fer kazanmak gibi bizim için iki güzel sonuçtan 
başka ne beklersiniz? Ama biz başınıza Allah ka-
tından bir belanın ya da ellerimizle bir cezanın 
gelmesini bekliyoruz. O halde bekleyin bakalım, 
biz de sizinle birlikte bekliyoruz.” (9 Tevbe/52).

“Allah yolunda ölmeniz veya öldürülmeniz 
Allah’ın rahmetini kazanmanız ve bağışlaması-
na uğramanız demektir. Bu da inanmayanların 
bütün biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.” (3 Âl-i 
İmran/157).

Mü’minler, düşmanın bütün tehditlerine kar-
şın, yaşamanın Allah’ın sosyal yasalarına göre 
olduğuna inandıkları gibi, savaşta ölmenin 
veya kalmanın da onun yasalarına göre oldu-
ğuna inanarak savaşırlar. Bu onlara çok büyük 
bir motivasyon ve güç kazandırmaktadır.

“De ki Yüce Allah’ın takdirinden/yasalarının ge-
reğinden başkası başımıza gelmez. O bizim mev-
lamız, yar ve yardımcımızdır. Mü’minler yalnız 
ona güvenmelidirler.” (9 Tevbe/51).

Çünkü kutsal değerleri için savaşmayanlar, o 
değerlere sahip olarak onurlu bir hayat yaşa-
ma hakkını bulamazlar.

“Vaktiyle yurtlarını düşman ve ölüm korkusuy-
la terk eden binlerce insanın başından geçenleri 
bilir misin? Allah onları, korkularından dolayı 
ölümden beter eden felaketlere maruz bıraktı. 
Ancak korkaklığı yenip kendi vatanlarına sahip 
çıktıklarında Allah onlara onurlarıyla yaşama 
imkânı verdi. Şüphesiz Allah, insanlara karşı çok 
lütufkârdır. Ne var ki insanların çoğu onun bu 
lütfuna karşı şükretmezler.” (2 Bakara/243). 

İmanından dolayı hicret etmeye mecbur ka-
lan, malları ve canlarıyla onlara ev sahipliği 
yapan ve destek sağlayanlar ile onlar için sa-
vaşanlar gerçek mü’minler olup, hepsi Allah 
katında üstün derecelere sahip olacaklardır.

“Şüphesiz iman eden, imanları uğruna hicret 
edip Allah yolunda malları ve canlarıyla sava-
şan, onlara yer yurt verip kucak açan mü’minler 
birbirlerinin gerçek dostu ve yardımcılarıdır...” 
(8 Enfal/72).

“İman eden, imanları uğruna hicret eden ve Allah 
yolunda savaşanlar ile onları barındırıp kucak 
açanlar gerçek mü’minler olup onlar için büyük 
mükâfat ve değerli rızık vardır.” (8 Enfal/74). 

Elbette mü’min olarak Allah yolunda savaşan-
lar ile geçerli mazereti olmaksızın savaşa ka-
tılmayanlar bir değildir. Onun için Kur’an’ın 
söylediklerine açıkça aykırı olan küçük cihad-
büyük cihad anlatımlarının kabul edilebilir 
bir yanı yoktur. Yüce Allah buyuruyor:

“Geçerli mazeretleri bulunmadığı halde kâfirlere 
karşı savaşa katılmayıp evlerinde oturmayı yeğ-
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leyen mü’minler, mallarını ve canlarını ortaya 
koyarak Allah yolunda savaşanlarla asla eşit de-
ğildir. Allah, mallarıyla ve canlarıyla savaşanlara 
evlerinde oturan mü’minlerden üstün bir derece 
vermiştir. Gerçi Allah bütün mü’minlere cennet 
vaat etmiştir ama malları ve canlarıyla savaşan 
mü’minlere, evlerinde oturan mü’minlerden çok 
daha büyük bir mükâfat verecektir. Dahası, Al-
lah onlara yüksek makamlar lütfedecek, onların 
günahlarını bağışlayacak ve engin rahmetine 
mazhar kılacaktır. Allah çok merhametli, çok ba-
ğışlayıcıdır.” (4 Nisa/95-96).

Mü’minler, işbirliği yaparak düşmana karşı 
savaşmazsa düşmanın yapacağı bozgunculuk 
ve dinden döndürme so-
nunda ülkelerinde Müslü-
manca yaşama hakkını yi-
tirirler. Buna meydan ver-
memek için mü’minlerin 
gerektiğinde savaşması 
gerekir.

“Kâfirler birbirlerine sahip 
çıkıp destek oluyorlar. Siz de onlar gibi davran-
maz, birbirinize sahip çıkıp destek olmazsanız, 
büyük bir fetne ve tahribat olur.” (8 Enfal/73).

Bu gerçekler ışığında baktığımızda mü’min 
olarak canı için, malı için, namusu için mü-
cadele ederken öldürülen kişilerin mecazen 
şehid olarak değerlendirilmesi (Buhari, meza-
lim, 33, Müslim, iman 226, Tirmizi, diyât, 21, 
Nesai, tahrim, 22, 23, 24, İbni mace, hudud, 
21, İbni Hanbel, çok yerde) ne kadar yerinde 
ise, yangında, depremde, suda, doğumda, vs. 
ölen kişilerin şehit sayılması ise o kadar yer-
siz bir değerlendirme görünmektedir. Çünkü 
ölüm döşeğinde ölenlerin yanında, insanların 
çoğunun sayılan bu yollarla öldüğü bir ger-
çektir. Şehid olup cennetin sınırsız nimetlerini 
gören mü’minlerin yeniden dünyaya gelerek 
tekrar tekrar Allah yolunda öldürülmek iste-
melerini ise (Müslim, imara, 103, 137, Mu-
vatta, cihad, 27, 40, Tirmizi, tefsiru sura, 3, 
18, mukaddime, 13, cihad, 16, Nesai, cihad, 
34, İbni Hanbel, 3/208, 229, 261), Allah’ın 
sözünü üstün tutarak mü’mince yaşamak için 
Müslümanların gerektiğinde canlarını verme-

sine yönelik bir teşvik olarak değerlendirmek 
gerekir.  

Ölüm ve Şehitlik:

Kelamcıların ruh için ölümsüzlük anlayışla-
rını kanıtlamada kullandıkları akli delillerin 
yanı sıra, en çok “şehitlere ölüler denilmemesi” 
(2 Bakara/154) ve “onların Allah katında rı-
zıklandıkları” (3 Âl-i İmran/169) ifadeleri ön 
plana çıkmaktadır. Bu durum şöyle değerlen-
dirilir:

Ruhun ölmezliğini kabul edenler, şehitlerin 
ölmediklerini belirterek, bunu bütün insanla-
rın ölmediklerini kanıtlamada kullanırlar. Bu 

anlatım, şehitlerin gerçek 
manada ölmedikleri, şek-
linde anlaşılacak olursa, 

bunun onlar için bir istisna 
olmasını gerektirir. Çünkü 
Kur’an diğer insanların ve 
hatta peygamberlerin de 
öldüğünü ve onlara ölüler 
denilebileceğini belirtir. 

(21 Enbiya/34; 62 Cuma/8; 29 Ankebut/57 
vd).

Bu âyetin yer aldığı pasajın analizi bu anla-
tımın gerekçelerini açıkça ortaya koymamıza 
imkân verecektir. Bilindiği gibi Müslümanlar 
kendilerine karşı saldırgan tutum izleyen-
lerle ilk olarak Bedir savaşında karşı karşıya 
gelmişlerdi. Gerek bu savaşta, gerekse diğer 
savaşlarda kayıp psikolojisinin giderilmesi 
için ilahi mesaj şehitlerle ilgili iki belirleme-
yi aktarır. Bunlardan birincisi, “Allah yolunda 
öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diri-
dirler, fakat siz kavramazsınız.” (2 Bakara/154) 
âyetiyle şehitlerin ölüler olarak adlandırılma-
ması gerektiği, diğeri de 

“Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma. Ak-
sine onlar diridirler, Rablerinin yanında rızıkla-
nırlar.” (3 Âl-i İmran/169) âyeti ile de onların 
Rableri katında rızıklanacakları belirtilmekte-
dir. 

Onlara ölüler denmemesi, onların fiillerinin 
yüceliğine ve savaştan geri kalanlarla onla-
rın aynı saygınlık mertebesinde olmadıkları 

İNSANDA RUHUN 

ÖLÜMSÜZLÜĞÜ FİKRİ, 

AKIL AÇISINDAN 

YANLIŞTIR.
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vurgulanarak taltif edilmelerine işaret eder. 
Bununla birlikte, onların ölümleri ile diğer 
insanların ölümleri arasında bir mahiyet fark-
lılığından söz edilemez. Her şeyden önce on-
ların savaşta öldürülmelerini ifade için “kutile” 
fiili kullanılır. Bu fiil, dışarıdan bir etki sonu-
cu öldürme olayının gerçekleşmesini belirtir.

Savaş dışında katledilerek öldürülen insanlar 
ile savaşta katledilen insanların ölümleri ara-
sında mahiyet farkı yoktur. Aynı şekilde on-
ların yaşamlarındaki mahiyetleriyle diğer in-
sanların yaşamlarındaki mahiyetleri arasında 
bir ayırıma gitmek de imkânsızdır. Onlar, bu 
öldürülmelerinden önce diğer insanlarla aynı 
yaşam kanunlarına tabi 
olmuşlardır. Fakat onla-
rın ölüler olarak nitelen-
dirilmemelerinin nedeni, 
onların fiillerinin ve uğ-
runda canlarını verdikleri 
davanın yüceliğindendir.

Bu bağlamda kullanılan 
diğer âyetteki vurgu ise, 
onların Allah katında rı-
zıklandırıldıklarıdır. Allah katında rızıklan-
dırıldıklarının belirtilmesi, onların gerçek 
manada ölmediklerini ifade etmez. Çünkü 
gerçekleşmesi kesinlik arz eden geleceğe ait 
olayların Kur’an’da geçmiş ve şimdiki zaman 
kipiyle anlatıldığına dair çok sayıda örnek 
bulmak mümkündür. Aslında bunun manası, 
“onlar ahirette rızıklanacaklardır.” şeklindedir. 
Dolayısıyla bu âyetlerdeki şehitlerle ilgili an-
latımların psikolojik olarak anlaşılması daha 
tutarlı bir anlayıştır.”1 

Yazar, gaybden haber veren ve ancak vahyin 
bildirebileceği bu anlatımlar için “muhteme-
len” diyorsa da, onların değişik cahiliye kül-
türlerinin uzantıları olduğunda şüphe yok-
tur.

Bütün bir varlık olarak dünyaya gelen insan-
da ruhun ölümsüzlüğü fikri, akıl açısından 

1 Erkan Yar, Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın 
Bütünlüğü Sorunu, 95-97, Ankara Okulu yayın-
ları, 2000 

yanlıştır. Çünkü ruh, mümkün varlıktır ve 
hâdis/yaratılmıştır. Her hâdis de ölümlüdür 
(herkes ölecektir, Âl-i İmran/185, Enbiya/35, 
Ankebut, 57) ve her mümkün varlık için var-
lık ve yokluk imkân dâhilindedir. Ruh, varlığı 
zorunlu olan vacip varlık olmadığına göre, 
onun varlığı başkasındandır. Bu ise, varlığı 
başkasından olan varlığın bu niteliklerle ya-
ratılması, yani onun özünün bu nitelikle var 
edilmesini gerektirir. Öyleyse ruhun ölüm-
süzlüğü/ebediğili fikri, ancak Allah tarafından 
belirtildiği taktirde bir realite olarak kabul 
edilebilir.2

“Kur’an’ın, “şehidler diridirler, lakin siz an-
lamazsınız (la teş’urun).” 
demesinin hikmeti bu-
rada gizlidir. Dünyadaki 

zaman algısıyla ahiretin za-
man mefhumu birbirinden 
farklı olduğu için, Allah’ın 
buyruğu kesin olarak doğ-
ru ve gerçeği bildiriyor, 
lakin şehidlerin diri olma-
sını bu dünyadaki zaman 

kavramına göre düşünmeye alışmış insanlar, 
mezardaki insanı diri/dirilmiş olarak düşün-
meden edemiyor! Kur’an’ın bunu söylediğini 
zannediyor ve hatta bizim bu yorumumuz 
gibi yorumları, Kur’an’ın dediğini inkâr et-
mek gibi algılayabiliyor. Bu sebeple insanlar, 
yanan, cesedi param parça olan, belki de yır-
tıcı hayvanların yediği kimselerin cesedinin 
bile (mezarda) diriltilip, canlı hayat sürdüğü 
gibi inanışlara sapabiliyorlar. 

Demek ki, şehidlerin Rableri katında rızıklan-
dırılması, ahirette, cennette söz konusudur. 
Bunun dışında yapılan yorumların hiçbirinin 
inandırıcılığı yoktur. “İnde Rabbihim (Rableri 
katında)” derken, buradaki “yanında”yı ha-
kiki anlamında anlamak doğru olmaz. Bu, 
mekân ve mesafe bildiren bir ‘yanında’lık ol-
mayıp, şeref ve değer (kerimlik/yücelik), üs-
tünlük bildiren bir ‘yanındalık’tır. Yatağında 
ölen bir mü’minle, şehid edilerek öldürülen 
bir mü’min arasında, ölümü tatmak, yeniden 

2 Bkz. Erkan Yar, age., 98-99.  

ŞEHİDLERİN 

RABLERİ KATINDA 

RIZIKLANDIRILMASI, 
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diriliş, cennet hayatı gibi aşamalar bakımın-
dan bir fark yoktur. Fark, şehadet gibi o ulvi 
derecededir.”3

Yüce Allah, onun yolunda öldürülenler için 
bu mükâfatı vaat ettiği gibi, “Allah yolunda 
hicret edenleri, sonra öldürülenleri veya ölenle-
ri en güzel rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz 
Allah rızık verenlerin en iyisidir.” (22 Hac/58) 
diyerek onun yolunda hicret edip öldürülen 
veya ölen kişiler için de aynı mükâfatı vaat 
etmektedir. Çünkü yukarıdaki açıklamalarda 
belirtildiği gibi bunu hak etmek için fiilen öl-
düğü veya öldürüldüğü halde ruhen yaşamak 
gerekmez.

Kur’an’da “inde’l-mescidi’l-harami” (Mesci-
di haram’ın yanında” (9 Tevbe/7) âyetindeki 
gibi, maddi bir yer belirtmek için kullanılanlar 
dışında, Kur’an’da “inde” kelimesi geçtiği bü-
tün âyetlerde maddi bir yer anlamında değil, 
katında, nezdinde, gözünde, vd. anlamındadır. 
Onu “inde’ş-şecerati (ağacın yanında), inde’l-
babi (kapının yanında), inde’l-kitabi (kitabın 
yanında) şeklinde maddi bir yer zarfı olarak 
anlamak yanlış olur. Mesela “Muttaki olanlar 
için Rablerinin yanında (inde rabbihim) cen-
netler vardır…” (3 Âl-i İmran/15) âyetindeki 
cennetlerin Allah’ın sağında, solunda, önün-
de, arkasında, yakınında vs. şeklinde bir yer 
zarfı olarak anlaşılması mümkün değildir. 
Aksi halde Allah’ın bizim gibi bir kişi ve cen-
netlerin onun yanı başında olması gerekecek-
tir ki bu, Allah tasavvuruna tamamen aykırı 
olur. Onun için Allah’ın yanında(n), Rabbin 
yanında(n),  yaratıcının yanında(n), gibi ifa-
deler mekân/yer değil; “Benim yanımda (indî) 
bu sözün hiçbir değeri yoktur.” yahut sevdikleri-
mizden kalan hatıra eşyasi için “Benim yanım-
da (indî) bunun değeri büyüktür.” gibi mecazi 
olup katında, nezdinde anlamındadır. Bunu 
Kur’an’daki bütün kullanışlarda görebiliriz. 
Mesela Bakara Sûresi’nden şu âyetlere bakıla-
bilir: 2 Bakara/54, 62, 76, 79, 80, 94, 101.

3 Mehmed Durmuş, Şehitler Ölmez, İktibas, 47-48, 
Sayı, 379, Temmuz 2010; Yine bakınız. Mustafa 
İslâmoğlu, Hayat Kitabı Kur’an, Bakara/154. âyetle 
ilgili 1. not.

Bütün bu âyetlerde “inde” kelimesinin mad-
di bir yer anlamında değil, tarafından, katın-
dan vd. anlamında olduğunu görüyoruz. Bu 
bakımdan şehitler için kullanılan “Rablerini-
nin yanında diridirler, rızıklanırlar.” ifadelerini 
Allah’ın sağında, solunda, önünde, arkasında, 
yakınında gibi maddi bir yer anlamında anla-
mamak gerekir. 

Sonuç olarak, Allah yolunda öldürülenlere 
ölüler denilmemesi ve Allah’ın yanında rızık-
landırılmaları, ahiretteki gelecekleri açısından 
söylenmiş olup, bunun biyolojik olarak öl-
memek ve bizim gibi yemek içmekle bir ilgisi 
bulunmamaktadır. Bu âyetleri, ahirete ve diri-
lişe inanmayan müşriklerin ölen ve öldürülen 
kişilerin yok olup gittikleri anlayışının aksine, 
Allah yolunda ölen ve öldürülenlerin boşuna 
ölmedikleri, aksine ahiret hayatında yaşaya-
cakları ve Allah’ın onları ödüllendireceği an-
lamında olduğunu bilmemiz gerekir. Zaten 
“Herkes ölümü tadacaktır.” (Âl-i İmran/185; 21 
Enbiya/35; 29 Ankebut/57) ve “Allah yolun-
da ölmeniz veya öldürülmeniz Allah’ın rahmetin 
ve bağışlamasına uğramanız demektir. Bu da 
inanmayanların bütün biriktirdiklerinden daha 
hayırlıdır.” (3 Âl-i İmran/157) âyetleri gibi nice 
âyetler bu kişilerin biyolojik olarak öldükle-
rini veya öldürüldüklerini, böylece bu dünya 
hayatı ile bir ilgilerinin kalmadığını kesin ola-
rak söylemektedir.
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Medeniyet cevher değil arazdır. Cevher, 
medeniyeti doğuran değerler sistemidir.

Mustafa İSLÂMOĞLU

İsim olarak Batıda doğmuş, büyümüş bir 
kavramı Doğu olarak kucağımızda bulduk. 
Bu kavram “medeniyet”ti. Onun yerine ne 
bir kelime aradık - Cemil MERİÇ hariç. O, 
“Umran” diyor. - ne de bulsaydık, onun bü-
tün dünyada kullanılır olması için güce sa-
hiptik. Artık bize bu kelimenin içini güzelce 
doldurmak kalmıştır. Mehmet Akif ERSOY, 
“Medeniyet dediğin tek işi kalmış canavar”, 
Said NURSİ “mimsiz medeniyet” yani deniy-
yet/alçaklık, söylemleriyle Batı tarzı medeni-
yete tavırlarını koymuşlardır.

Fransızca, İngilizce ve Latince de medeni-
yet ve medeni olmak için aynı görüş alın-
mıştır. Bu kelime “civilisation”dur ki, civil 
kökünden geliyor. Yani şehirli, memleketli; 
“civilisation” ise mastar isimdir. Medeniye-
tin bütünsel anlamı; “İnsan toplumunun 
yaptıklarının, tasarruflarının maddi ve ma-
nevi toplamıdır.1 Medeniyet kavramı çatı bir 
kavramdır. Kültür, sanat, bilim, yönetim vs. 
birleştiren bir kavramdır. Yani bu değerlerin 

1 Ali ŞERATİ, Medeniyet Tarihi, I/1-3

İ N C E L E M E

Kelime-i Şehadet Medeniyeti

MATERYALİST DÜNYA 
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insanı insanileştirecek biçimde toplumda 
yaşa(tıl)masıdır.

İnsanlık, tarih boyunca kendi ürettiği veya 
vahiyle gelen değerler etrafında bir dünya gö-
rüşü/hayat tarzı oluşturmuş ve bunu bütün 
yeryüzüne hâkim kılmaya çalışmıştır. Bunu 
başardığı oranda da güçlü medeniyetler kur-
muş ve etkin olmuştur. Enbiya, bu mücadele-
de başı çekmiştir. İnsanoğlu ya kendi hevası-
na uymuş ya da vahyin öngördüğü bir dünya 
inşa etmeye çalışmıştır. Vahiyden bağımsız 
inşa edilmiş medeniyet -Batı Medeniyeti- in-
sanlığın yüzünü güldürmemiştir. Hali âlem 
buna şahittir. Ellerini attıkları yerlerde kan 
ve gözyaşından başka 
bir şey bırakmamışlar-
dır. Materyalist dünya 
görüşü üzerine inşa edi-
len Batı Medeniyeti, tüm 
medeniyetleri sömürerek 
çökertti. İslam Medeni-
yeti de bundan nasibini 
aldı, kendini sömürge-
leştirmekten kurtaramadı. Son iki asırdır far-
kına varılan bu durumdan meseleye hamasi, 
ideolojik ve sloganik bir yaklaşım sergilen-
diğinden henüz kurtuluş için bir yol haritası 
çıkarılamadı. 

Kelime-i Şehadet Medeniyeti’nin hedefleri; 
beşeri, insanlık mertebesine çıkarmak; birey 
ve toplumda tevhid, adalet ve ahlâkı haya-
tın merkezine yerleştirmek; insanın kendine 
yabancılaşmasını önlemek; Allah’ın hakkıyla 
tanınmasını temin ve her türlü şirkle müca-
deledir. İnsanlığın ana problemi tevhidi an-
layamamak değil, şirki algılayamamaktır. Hz. 
Süleyman (as) kurduğu o muhteşem devleti 
evlatlarına bıraktı. Evlatları O’nun kurdu-
ğu medeniyetin ilkelerine sadık kalmadılar. 
Ve sütunlarını -asa, devletin dayandığı ilke-
lerdir- tek tek kestikleri (adalet, doğruluk, 
adam kayırmama, mazlumu korumama vb.) 
medeniyet (devlet) sarayının yıkılacağını -as-
lında yavaş yavaş yıkıldığını- göremediler. 
Sebe Sûresi 14. âyette bu hadise, asa (adalet) 

ve kurt (zulüm) sembolizmi ile anlatılmış-
tır. Asa medeniyetine zulüm kurdu girmeye 
dursun, bir de bakmışsın; örnek alınacakken 
ibret alınacak duruma gelmişsin. “(Süleyman 
da ölümü elbet tadacaktı; fakat) Biz, O’nun ölü-
müne hükmettiğimiz zaman, asasını kemiren 
kurttan başka öldüğünü gösteren bir işaret yok-
tu. Ve Süleyman devrilince açıkça ortaya çıktı ki, 
(O’nun emrindeki) görünmeyen varlıklar, kavra-
yışlarının ötesindeki gerçekliği bilmiş olsalardı o 
aşağılayıcı (hizmetçilik) azabı içinde (sıkıntıyla) 
yaşamaya devam etmezlerdi.”  

Medeniyetleri kurup, dinamiklerini işler hal-
de tutan insan olduğu gibi, yıkılışa götüren 

sebepleri oluşturan da in-
sandır. Medeniyet din, dil, 
sanat, teknoloji, askeri-

siyasi-ekonomik güç üze-
rinde değil, bunlar arazdır; 
bunlara yön veren insan un-
suru üzerinde yükselir, çün-
kü insan cevherdir. Medeni-
yet, insani değerlere giydiri-

len ruhtur. Medeniyet, kültürün kaynağıdır. 
Kelime-i Şehadet Medeniyeti, kendini ve her 
şeyi emanet gören bir anlayıştır. Medeniyet, 
cevher değil arazdır. Ümmetin ve değerleri-
nin muhafazası için bir araçtır, amaç değildir. 
Bu medeniyetin kökü tevhit, gövdesi toplum-
sal adalet, meyvesi rızayı ilahidir. Kur’an, he-
lak olan kavimlerin/medeniyetlerin zulümle-
ri yüzünden helak olduklarına dair pek çok 
âyet zikreder.2

Kelime-i şehadet, “Eşhedu enla ilahe illallah 
ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve ra-
suluhu / Ben Allah’tan başka ilah olmadığına 
ve Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi ol-
duğuna şehadet ederim”, demektir. Bu kutlu 
söz sadece; dine girince, camide imamların 
son nefeste bununla çene kapayalım diye söy-
lettiği, İslam’ın şartlarından biri diye çocukla-
rımıza öğrettiğimiz, tüketilen ve basmakalıp 
bir ezber değildir. Bu kelimeyi söylemek; Sana 

2 A’raf, 162, 165; Yunus, 13; Hud, 101 

İNSANLIĞIN ANA 

PROBLEMİ TEVHİDİ 

ANLAYAMAMAK 

DEĞİL, ŞİRKİ 

ALGILAYAMAMAKTIR.



30

kayıtsız şartsız teslim olacağım, diye Allah’la 
sözleşme yapmaktır. Mustafa İslâmoğlu’nun 
dediği gibi “Müslüman olmak bir gruba dâhil 
olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır.” Bu 
söz, İslam ağacının çekirdeği gibidir. Nasıl 
ki koca bir ağaç küçük bir çekirdekte mün-
demiçtir, İslam da kelime-i şehadetin içinde 
mevcuttur.

Kelime-i şehadeti söyle ve bir ömür boyu pek 
fazla hayatını değiştirmeden yaşa! Hayır, böyle 
bir anlayış İslam’ın ruhuna aykırıdır. Öyle bir 
yaşam ortaya koyacaksın ki, sen dilinle “Ben 
Müslümanım” demesen bile dışarıdan bakan-
lar sana “Müslüman” demeliler. İşte şehadet 
budur. Sadece söylenen değil, aynı zamanda 
yaşanan bir hayattır. Aksi 
takdirde bir anlamı ol-
maz. Bu konuyu çarpıcı 
bir şekilde ortaya koyan 
bir fıkra anlatılır: Sadece 
kelime-i şehadet getir-
mekle kendisinin Müslü-
manlardan olduğunu zan-
neden günümüz insanlarından biri Avrupa’da 
bir şehre büyükelçi olarak tayin edilir. Doğal 
olarak bir müddet sonra Avrupalı Hıristiyan-
lardan dostlar edinir. Bir gün bu Hıristiyan 
dostlarından biri bizim Müslüman’a der ki: 
“Aziz dostum, sizin dininiz öyle hoşuma gi-
diyor ki Müslüman olmak istiyorum. Fakat 
günde beş defa kıldığınız namazı kılamamak-
tan korkuyorum!” Bizimki der ki: “Şu aziz 
dostumun düşündüğü şeye bak. Sen kelime-i 
şehadet getir, Müslümanım de, namazını kıl-
masan da olur. Bak, ben de namaz kılmıyo-
rum ama Müslümanım!” Bu defa Hıristiyan; 
“Aziz dostum, bir de her yıl tuttuğunuz oruç 
var ya, onu da yapamamaktan korkuyorum.” 
der. Bizim ki; “Hâlâ şunun düşündüğüne bak. 
Aziz dostum, sen Müslümanım de oruç tut-
masan da olur. Bak ben de Müslümanım ama 
oruç tutmuyorum, oluyor.” Hıristiyan, birkaç 
hususu daha zikredip yapamamaktan kork-
tuğunu söyler, bizimki her defasında “Müslü-
manım de yapmasan da olur.” deyince Hıristi-

yan der ki: “Aziz dostum, kusura bakma ama 
o zaman aramızda ne fark kaldı ki?”3

İlah kavramı, kendisine ibadet edilen, her 
şeyden çok sevilen, tazim ve tesbih edilen 
mutlak varlık, anlamına gelir. Lügatte, örtün-
mek, gizlenmek, alışmak ve kulluk anlamında 
kullanılmakla beraber genelde ibadet edilen, 
tapınılan nesnelerin ortak adı olmuştur.4 “La 
ilahe” ile bu medeniyet, vahyin ve bozulma-
mış salim bir aklın ortaya koydukları hariç, 
insanı “esfel-i safilin”e düşüren, kendine ya-
bancılaştıran medeniyet adına ne varsa redde-
der. “İllallah” ile de anlamın merkezine Allah’ı 
koyar. Bu bakımdan, yaratan, kanun koyucu, 
mabud, her şeyden çok sevilen, her şeyde tek 

otorite anlamlarına gelen 
ilah kavramından hareket 
edeceğiz. Nasıl ki büyük-

çe bir dağa uzaktan bak-
tığımızda dağdaki büyük 
ağaçlar, kayalar ve yapılar 
görünürse; kökü tevhit, 
dalları adalet, meyvesi rıza-

yı ilahi olan Kelime-i Şehadet Medeniyetinin 
ana ilkelerine kapı aralamaya çalışacağız. Bu 
ilkeleri, ilah kavramının anlam sahasından çı-
karmaya çalışacağız. 

1. Kelime-i Şehadet Medeniyeti, gündem 
oluşturan bir medeniyettir

Kelime-i Şehadet Medeniyeti’nde gündemi 
Müslümanlar oluşturur. Çünkü Kur’an’ın iniş 
sürecinde gündemi oluşturan hep vahiy ol-
muştur. Kız çocuklarının diri diri gömülmesi, 
Ebu Lebeb’in iktidar hırsı, kölelere özgür-
lük, çok eşliliği ret, kadınlara tanınılan hak-
lar gibi ya da hadiseye vahyin penceresinden 
baktırarak gündem değerlendirilmiştir. Gün-
dem oluşturmak muhalefet olmak demektir. 
Halkı Müslüman olan ülkelerin hangisinde 
gündem(ler)in gerçek aktörleri Müslümanlar-
dır? 

3 Hasan EKER, Şehadet Bilinci, 117-118

4 Müfredat; Hüseyin K. Ece, İslam’ın Temel Kav-
ramları; Mevdudi, Dört Terim

MEDENİYET, İNSANİ 

DEĞERLERE GİYDİRİLEN 

RUHTUR.
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Kelime-i Şehadet Medeniyeti, tevhit ve ada-
let; diğerleri ise şirk ve zulüm üzerine bina 
edilmiştir. Kelime-i Şehadet Medeniyeti’nde 
Müslümanlar haksızlığa susmaz. “Öldürdüy-
sek diyetlerini de fazlasıyla verdik.” diyen 
siyasilere “Ne dediğinin farkında mısın?” 
derler. Belki Tekvir Sûresi, 8-9. âyetlerini ha-
tırlatır. Bu soru huzuru mahşerde belki sana 
da sorulur, diyebilmelidir. Bütün iktidarlar 
ve siyasiler Hz. Ömer’in adaletinden dem 
vururlar. Ama işçilerine, iş bulamayanlarına, 
fakirlerine, yoksullarına, memurlarına (kısa-
ca kölelerine) kendi yediklerinden yedirmez, 
kendi giydiklerinden giydirmezler. Sizin sı-
nıfınız (din) size, benim sınıfım (din) bana 
mı demek isterler? “Biz yanılırsak bizi neyle 
düzeltirsiniz”i sözün gelişi olarak söylerler.

“Diri diri toprağa gömülen 
kıza, hangi günahtan dolayı 
öldürüldüğü sorulduğu za-
man (Tekvir, 8-9).” âyetini 
tapınak kitabı cümleleri 
gibi ayin mantığıyla oku-
duğumuzda, Kelime-i 
Şehadet Medeniyeti’nin 
Müslüman’ı olmayız. Ne 
oluruz bilmiyorum. Ama 
Müslüman olmayız.

“Diri diri gömülen kız” vakıadır. Vakıalara va-
hiy penceresinden baktığımızda, bu vakıanın 
yerine koyup gündem yapacağımız o kadar 
çok hadise var ki, sadece bunu yapabilsek 
-tek âyeti yaşa(t)maya çalışsak- Allah’ın rıza-
sını sorgusuz sualsiz kazanırız. Bu zaten dün-
yayı cennete çevirme operasyonudur. Bu tek 
sorunu çözmek gibi görünebilir. Ama çözülen 
bu sorun sonuç olan bir sorundur; pek çok 
sorunun ana sebebidir. Bataklığı kurutmak 
gibi. Artık sivrisinek sorununu kökten çöz-
müş oluruz. Allah, insanı yeryüzüne “orayı 
cennete çevirsin” diye halife tayin etmemiş 
midir? “Diri diri gömülen kız” vakıasının ye-
rine koyacağımız hadiseler saymakla bitmez, 
ancak misal olarak: Hiroşima ve Nagazaki’de 
ölenlerin suçu neydi? Dünyada 1 milyar in-

san niçin aç? Kara kıtanın kara talihinden kim 
sorumlu? ABD’nin Irak’ta işi neydi? ABD’nin, 
TC’nin Afganistan’da işi ne? Müslüman’a, 
Kur’an’a niçin modası geçmiş kitap muame-
lesi yapar? Kozmetiğe harcanan para ile kaç 
kara kıta kurtulur? Silahlanmaya harcanan 
para ile kaç dünya kurulur? Lüks sofralardaki 
israflarla kaç insan doyurulur?

2. Kelime-i Şehadet Medeniyeti, beşeri 
olan iktisadi yapıları reddeder ve beşeri 
olan siyasi erkle uzlaşmaz

Bu medeniyetin kitabı faizi haram, zekâtı farz 
kılmıştır. Bu medeniyet “Ben tok olayım baş-
kası acından ölsün.” zihniyetini reddeden bir 
medeniyettir. Haram ve helal koyma hakkı sa-
dece Allah’a mahsustur. Beşeri sistemler, faizi 

hayata sokmakla helal ve 
haram koyma hususunda 
Allah’tan rol çalmış olu-

yorlar.   

“Ribâ/fâiz yiyen kimseler 
(kabirlerinden), tıpkı şey-
tan çarpmış kimseler gibi 
çarpılmış olarak kalkarlar. 
Onların bu hali, ‘alış-veriş 
(ticaret) de fâiz gibidir.’ de-
melerindendir. Oysaki Allah, 

ticareti helâl, fâizi haram kılmıştır. Bundan sonra 
kime Rabbinden bir öğüt gelir de fâizden vazge-
çerse, geçmişte olan kendisinindir ve işi Allah’a 
kalmıştır (Allah dilerse onu affeder). Kim tekrar 
fâize dönerse, işte onlar ateş ashabıdır, orada de-
vamlı kalırlar. Allah fâizi mahveder (fâiz karışan 
malın bereketini giderir)…” (2/Bakara, 275-279. 
Ayrıca: Rûm, 39; Nisâ, 160-161. âyetleri). 

Bu medeniyette mülkiyet, Kur’an’da, (Roma 
hukuku ve kapitalist Batı uygulamasında ol-
duğu gibi) mal sahibinin keyfine bırakılmış 
bir hak olarak değil, aksine mülkiyeti sadece 
Allah’a ait malın idaresinde bir sorumluluk 
olarak görülmüştür. Bu idare, ancak Allah’ın 
düzenini hâkim kılmak gayesi güttüğü zaman 
meşrudur. Halife olarak insanın asıl görevi de 
zaten budur. Servet konusunda vahyin getir-
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diği ilke, çağlar üstüdür. Kur’an’ın öngördü-
ğü iktisadi yapı dikey (mutlu azınlığa hizmet 
eden) değil, yatay (tabana yayılan) bir büyü-
medir.

“Bu beldelerin halkından (ganimet olarak) 
ne alındıysa Allah, hepsini Elçisine devretti. 
(Ganimetin tümü) Allah’a ve Elçisi’ne, (ölen 
mü’minlerin) yakınlarına, yetimlere, yoksullara 
ve yolculara aittir; (böyle yapıldı) ki o, içiniz-
den (zaten) zengin olanlar arasında dolaşıp 
duran (bir servet) haline gelmesin.” (Haşr, 7). 
Vahyin medeniyetinde ahlâk ile ekonomi bir-
birinden ayrılmaz. Ahlâksızca üretim ve bunu 
tükettirmek için insan iradesinin elinden alı-
narak  “tasarrufta ihtiyaç” ilkesi hayattan çı-
karılarak yapılan reklamları masum görmez. 
“Bir ulus ne kadar düş-
müşse, süslü ve gösterişli 
şeylerle o kadar savurgan-
dır.” Adolf Loon5

Business School/Yüksek 
Ticaret Okullarının öğret-
tikleri şeylerin hepsi, pa-
zarlar meydana getirmek 
ve yapay da olsa ihtiyaçlar 
doğurmak için, reklam, 
şartlandırma, pazarlama 
yoluyla aldatma gibi, üretimin çıkarlarına hiz-
met etsin diye tasarlanan, insanın dünya ile 
ilişkilerini soysuzlaştıran bütün bu aldatma 
sanatı İslam ekonomisi içinde yasaktır. Söz-
gelimi reklam, İslam Ekonomisinde, “tüketim 
toplumları”ndaki haliyle görülemez, rakibi 
yenmenin bir aleti olamaz. Reklamın yerini, 
bizim ihtiyaçlarımızı, arzularımızı, özlemleri-
mizi “insanileştirecek” bir eğitme ve bilgilen-
dirme sisteminin alması gerekir.6 

İslam iktisadı üretim ve tüketim ahlâkına sa-
hiptir. Doğanın kullanılması belirli sorum-
luluklar gerektirir. Tabiattan faydalanırken 
ona zarar vermemek gerekiyor. Dünyamız bu 

5 Ali ÜNLÜ, Vecizeler, Öğütler, Parolalar, 260

6 Roger GARAUDY, İslam ve İnsanlığın Geleceği, 
163-164

ahlâka sahip olmayanlarca kirletiliyor. Eko-
lojik denge günden güne bozuluyor, çevre 
sorunları artıyor. Kur’an, tabiattaki nimet-
lerin, Allah’ın insanlara bir ihsanı olduğunu 
belirtir. “Allah, size evlerinizi (içinde) ‘güvenlik 
ve huzur bulacağınız yerler’ kıldı ve size hayvan 
derilerinden hem göç gününde hem de yerleş-
me gününde kolaylıkla taşıyabileceğiniz evler; 
yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir 
zamana kadar giyimlikler-döşemelikler ve (tica-
ret için) bir meta kıldı. Allah, sizin için yarattığı 
şeylerden gölgeler kıldı. Dağlarda da sizin için 
barınaklar-siperler kıldı, sizi sıcaktan koruyacak 
elbiseler, sizi savaşınızda (zorluklara karşı) ko-
ruyacak giyimlikler de var etti. İşte O, üzeriniz-
deki nimetini böyle tamamlamaktadır, umulur ki 
teslim olursunuz.” (Nahl, 80-81). Sorumluluk, 

israfa, saçıp savurmaya 
izin vermez. “…Yiyin, için 
ve israf etmeyin. Çünkü O, 

israf edenleri sevmez. (A’raf, 
31). Kur’an bu suçun fail-
lerini şeytanın kardeşleri 
olarak isimlendirir. “Çün-
kü saçıp-savuranlar, şeyta-
nın kardeşleri olmuşlardır; 
şeytan ise Rabbine karşı 
nankördür.” (İsra, 27). Kı-

saca, insanın halifelik sorumluluğu içerisinde 
bütün bir yeryüzü -“Yeryüzüne bir halife 
atayacağım.”7- dâhildir.

İnsanın özgürlüğü akıl dışı yol ve yöntemlerle 
alabildiğine kısıtlanmıştır. O, sosyal ve siyasal 
düzene kendi istemiyle katılmamaktadır. Rek-
lam ve propagandanın önüne koyduğu siyasal 
düzene kendi istemiyle katılmamaktadır. Rek-
lam ve propagandanın önüne koyduğu sayısız 
tuzaklarla köleleştirilmektedir. İnsan, kendisi 
için ve kendi yararına olanı değil, egemenler-
ce kendisi için uygun görüleni seçme hakkına 
sahiptir. Çağdaş kölelik hiçbir çağda benze-
ri bulunmayan hazin bir köleliktir. Geçmişte 

7 Bakara, 30
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cesetler köleleştirilirken, günümüzde ruhlar 
köleleştirilmektedir.8  

Bu medeniyet; kuvvet yerine hakkı, menfaat 
yerine fazileti, Allah’ın rızasını kazanmayı, ci-
dal (çekişme) yerine teavünü (yardımlaşma) 
koyar.9 Çünkü kuvvet başkasını yok etmeyi, 
menfaat alçalmayı, cidal başkasını düşünme-
meyi netice verir. Bu ise toplumsal hayatın alt 
üst olması demektir. Hakkın yerine kuvve-
ti koymak, kuvvetli haklıdır demektir ve bu 
da adaleti yok etme anlamına gelir. Yardım-
laşmayı kaldırıp rekabeti, cidali yerleştirmek 
insanlar arası köprüyü yıkmaktır, insanı hay-
vanlaştırmaktır, robotlaştırmaktır. Faziletin, 
Allah rızasının yerine 
menfaati koymak, insanı 
tek dünyalı yapmaktır. 
İslam Medeniyeti, nefsi 
şımartmayı değil, ruhu 
yüceltmeyi hedefler. Batı 
Medeniyeti, başkalarının 
felaketi üzerine saadetini 
kuran bir paradigmaya 
sahiptir. Kelime-i Şehadet 
Medeniyeti’nde ise yaşatma ideali vardır.

Gerçek medeniyet, daima ilim ve ahlâkın at-
başı götürüldüğü iklimlerde tahakkuk ettiri-
lebilmiştir. Bu itibarladır ki, her şeyi sadece 
ilimle ele alan Batı Medeniyeti, hep mefluç 
(felçli) olarak kalmış; ilme karşı fermuarını 
çekip kendi içine kapanan Doğu Medeniyet-
leri ise, hâlihazırdaki durumları itibariyle, kıs-
men de olsa bir vahşet içinde bulunmaktadır. 
Geleceğin medeniyeti, Batının ilim ve fenleri, 
Doğu’nun da inanç ve ahlâk felsefesi fidanlı-
ğında boy atıp gelişecektir. Ahlâk ve fazilete 
dayanmayan, akıl ve vicdan havuzlarından 
beslenmeyen medeniyet, insanlığın mutlu-
luğuna değil, birkaç zengin, birkaç da heva-
perestin heveslerine hizmet eden gelip geçici 
bir şehrayindir (şenlik). Yazıklar olsun, onun 

8 Atasoy MÜFTÜOĞLU, Furkan Günleri, 26

9 Said NURSİ, (RNK) Sözler, 183 

yanıp sönen ışıklarına aldananlara!10 Kapita-
lizm, insanlığa musallat olmuş en büyük mu-
sibettir. İnsan ve insana ait olan bütün değer-
lerin düşmanıdır. Egosuna yenilen insanlığın 
bünyesinde vatan tutmuştur. 

3. Kelime-i Şehadet Medeniyeti, Allah’tan 
rol çalan her türlü otoriteleri ve Allah’tan 
gayrı mabutları reddeder

İlah kavramının anlamlarından biri de 
otorite’dir. Otoritenin gereği hüküm ve em-
retmenin kendisinde toplanmasıdır. Otorite, 
parçalanma kabul etmez. Otorite, ortaklığı 
reddeder. Bir köyde iki muhtar, bir ilde iki vali 

olmadığı gibi, kâinatta da 
tek otorite Allah’tır. O’nun 
yaratma, kanun koyma, 

rızık verme, mabud sıfatları 
hiçbir şekilde başka varlık-
lara taksim edilemez. Hiç 
kimse de bu sıfatlardan bir 
tanesini O’ndan çalamaz. 
Allah’a ait sıfatları başka 
birine yakıştırmak, O’nun 
rolünü çalmak ve O’na şirk 

koşmaktır. Allah, kâinattaki nizamı ilahi (tek) 
otoriteye bağlıyor ve şöyle diyor: “Eğer gökler-
de ve yerde Allah’tan başka ilahlar olsaydı, (gök-
ler ve yer) fesada uğrayıp mahvolurdu.” (Enbiya, 
22). Akıl ve bilimde kâinatta kaosun değil, 
kozmosun hâkim olduğuna şahitlik ediyor. O 
“Âlemlerin Rabbidir.” Öyleyse âlemleri yönet-
mek O’na mahsustur. “Allah’ı o işe karıştırma 
denilen her alan için, sayısız sahte tanrılar icat 
edilmiştir.” (Mustafa İslâmoğlu).

 “Allah’la beraber tutup başka bir Tanrı’ya yal-
varmaya kalkma! (Çünkü) O’ndan başka Tanrı 
yok; (çünkü) O’nun (ebedî) Zatı’ndan başka her 
şey, herkes, yok olmaya mahkûmdur; hüküm bü-
tünüyle O’nun elindedir ve sonunda O’na döndü-
rüleceksiniz.” (Kasas, 88).

“Hahamlarını, rahiplerini, bir de Meryem oğlu 
Mesih’i, Allah’la beraber Rableri olarak gördü-

10 Fethullah GÜLEN, Ölçü ve Yoldaki Işıklar, 44
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ler; Oysa Tek Tanrı’dan başkasına kulluk etmekle 
emrolunmuş değillerdi; (o Tek Tanrı ki) Ondan 
başka tanrı yoktur, (O Tek Tanrı ki) sınırsız kud-
ret ve izzetiyle, (böylelerinin) Onun tanrılığın-
da bir pay yakıştırdıkları her şeyden bütünüyle 
uzaktır, yücedir!” (Tevbe, 31; Ayrıca, Bakara, 
163; Meryem, 81; Furkan, 43). Âyetler O’nun 
tek otorite olduğunu beyan etmektedir. Bu 
“la” silgisiyle bütün ilahları silmek demektir. 

“...Hahamlar (âlimler) ve rahiplerini Rabb’ler 
edindiler...”: Bu kısmın gerçek manasını, bizzat 
Hz. Peygamber (s) kendisi açıklar. Daha önce-
leri bir Hıristiyan olan Adiy b. Hatim, İslam’ı 
kavrayıp anlamak niyetiyle geldiği zaman, 
taşıdığı şüpheleri gider-
mek için Hz. Peygamber’e 
birkaç soru sordu. Bu so-
rulardan biri şu idi: “Bu 
âyet bizi, âlimlerimizi ve 
rahiplerimizi Rabler edin-
mekle suçluyor. Bunun 
gerçek manası nedir? Zira biz onları kendi-
mize Rabler edinmeyiz.” dedi. Hz. Peygam-
ber cevaben, ona karşı bir soru yöneltti: “Siz 
onların gayrı meşru (haram) ilan ettiklerini 
meşru, onların meşru (helal) kabul ettikle-
rini gayrı meşru sayıp öylece kabul etmiyor 
muydunuz?” Adiy, “Evet böyledir” diye tas-
dik etti. Hz. Peygamber, “İşte bu sizin onla-
rı kendinize Rabler edinmenizdir” buyurdu. 
Dolayısıyla bu Hadis-i Şerif, Allah’ın kitabına 
yetki tanımaksızın helal ve haramın sınırla-
rını belirleme yetkisini kendisinde görenle-
rin nefislerini ilah ve rabb ittihaz ettiklerini 
ve onlara kanun koyma yetkisi tanıyanların 
da onları Rabbler edindiklerini göstermiş ol-
maktır. Onların, Allah’a oğullar isnad etmek 
ve kanunları yapma yetkisini Allah’tan başka 
kimselere vermekle itham edildiklerine ayrıca 
dikkat edilmesi gerekir. Bu iki husus Allah’ın 
varlığına inansalar bile, onların O’na inandık-
larına dair iddialarının inandırıcı olmadığını 
ispat eder. Allah hakkındaki böyle yanlış bir 

kavrayış, mensuplarının Allah’a olan inançla-
rını anlamsız kılar.11

İnsanlık bir bütündür. Toplumlar bir ve bü-
tündür. Herkes eşittir. İçimizden herhangi 
birisi veya herhangi bir kesim, aile, hanedan, 
kurum vs. bu bir ve bütün halinde oluştan 
ayrılıp, üste çıkarak egemenlik taslayamaz. 
Bu, bütüne karşı suçtur. Diğerleri üstün-
de hâkimiyet kuramaz. Hele bu hâkimiyeti 
Allah’dan aldığını iddia edemez. Çünkü Al-
lah zaten bir ve bütündür ve ondan kimseye 
Tanrılık (ilahlık) yetkisi geçmez. Bu durum-
da “la ilahe illallah” demek, bir ve bütünden 
ayrılarak ilahlık taslamaya “hayır, yoktur, ge-

çersizdir.” demektir. Bu 
manada devlet kurucusu 
veya yöneticisi diye kim-

se Tanrı gibi davranamaz, 
kendini Tanrı gücünde 
göremez veya böyle birisi-
ne kim olursa olsun Tanrı 

muamelesi yapılamaz. Hiç kimseye, hiçbir 
nedenle Tanrılıktan bir parça geçmez, geçe-
mez. İsterse bu bir peygamber olsun.12 

İlah kavramının anlamlarından birisi, ma-
bud (ibadet edilen) demektir 

La ilahe (mabude) illallah/ Allah’tan başka 
mabud yoktur, demektir. İnsanlar en küçük 
menfaatlerini elde etmek için menfaat kay-
naklarına ilah gibi kullukta bulunmaktadır. 
Yani menfaatlerini mabut edinmişlerdir.

“Ey insanlar! Allah’ın size bağışladığı nimetleri 
hatırlayın! Size göklerden ve yerden azık sağla-
yan Allah’tan başka bir yaratıcı var mı? (Hayır!) 
O’ndan başka ilah yoktur: ama nasıl olur da 
zihinleriniz bu (apaçık hakikatten) sapar!” (Fa-
tır, 3). Âyet, Allah’ın insana bahşettiği sayısız 
nimetleri hatırlatarak, ibadete layık tek ma-
budun kendisi olduğunu açıklıyor. “Allah’tan 
başka o yalvarıp yakardıklarınıza gelince -bun-
ların kendileri yaratılmış varlıklar olduklarına 

11 Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’an, III/222

12 R. İhsan ELİAÇIK, Bana Dinden Bahset, 203-231
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göre- hiçbir şey yaratamazlar; hayatı hiç tatma-
mış ölülerdir onlar; ne zaman diriltileceklerini de 
bilmezler. Sizin tanrınız Tek Tanrıdır; ne var ki, 
ahirete inanmayanların kalpleri bu (gerçeği), boş 
bir kibir yüzünden, kabule yanaşmıyor.” (Nahl, 
20-22; Ayrıca, Sebe, 22-23). Âyet, kendileri de 
yaratılmış olan peşinden koştuğunuz bütün 
izmler, Allah adına konuşamayacak otorite-
ler gerçek mabud olamazlar diyor.  Cahili-
yede insanlar putları mabud yerine koyuyor-
du. Bugün futbol, kariyer, lüks gibi kalemler 
modern cahiliye putlarının yerini almıştır. 
Kelime-i şehadet, insanlığı yaratan, yöneten, 
gerçek mabud, kanun koyucu, hayat tarzı su-
nan tek otorite sadece Allah’tır, diyor. 

Bugün insan için hiçbir 
düzende güvence yoktur. 
Korku ve yalnızlık için-
deki insan, hiçbir olguyu 
sağlıklı bir şekilde irdele-
yememektedir. Yüzeysel 
bir yaklaşım ve biçimsel 
bir ilgiyle izlemektedir 
her olguyu. Çağdaş dilde 
insan olmak ve insanca 
yaşamak demek, çağdaş 
araçlara sahip olmak anlamına gelmektedir. 
Her konuda belirleyici öğe araçlardır. Günü-
müzdeki serüveni içinde bireyler de toplum-
lar da bu araçların albenisiyle teselli buluyor. 
İnsan aklı buluyor, üretiyor fakat sonunda 
bulup ürettiğine ram oluyor, teslim oluyor. 
Bu evrede asıl nedenleri, asıl etkenleri unu-
tuyor. Aklın hikmet ve keyfiyetini düşünmü-
yor. Bilmiyor ki evrende her şey akıl nimetini 
verenin kudreti dâhilinde oluyor. Burada akıl 
kendisini var eden kudret sahibine hayranlık 
duyarak teslim olacakken, bunu yapmıyor, 
tam tersi bir yol izleyerek kendi eserini ilah 
ediniyor.13 İnsanlığı bu gaflete iten sebeplerin 
başında uzak Tanrı tasavvuru yatmaktadır. 
Eğer O’nun insanı yaratması, rızık vermesi, 
hastalıklarına şifa yaratması, öldükten sonra 
ona döndürülmemiz gibi hakikatler açısından 

13 Atasoy MÜFTÜOĞLU, Furkan Günleri, 27

şahdamarından daha yakın olduğunu bilirsek 
bu gaflet izale olur. “Andolsun, insanı biz ya-
rattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz 
ve biz ona şah damarından daha yakınız.” (Kaf, 
16).

4. Kelime-i Şehadet Medeniyeti’nde Pey-
gamberler, kul ve elçilerdirler

“Dinlere en büyük düşmanlığı kendi men-
supları yapmıştır.” Bu kaideye İslam dini 
mensupları da dâhildir. Müslümanlar Hz. 
Peygamber’in hayatını örneklik zemininden 
çıkarıp, örnek alınamayacak bir noktaya taşı-
yarak bilinç kırılmasına, peygamber tasavvu-
runda bir eksen kaymasına sebep olmuşlardır. 
O’nu -hâşâ- yarı Tanrı konumuna yükselterek, 

Hz. İsa’ya yapılan yanlışa 
tekrar düşmüşlerdir.

Dinin bize aktarılmasında 
en önemli kaynak olan Hz. 
Peygamber’in hayatının, 
olduğunun çok ötesinde 
arz edilmesi, insanların 
gerçekte olanı değil de, 
kafalarında oluşturmak 
istedikleri peygamber mo-
delini olmuş gibi, sonraki 

nesillerle aktarmaları ve bunun asırlar boyun-
ca katmerleşerek devam etmesi; önümüze ya-
şanamayan, ulaşılamayan, her anı mucizelerle 
dolu, insanüstü ve adeta insani özellikleri ol-
mayan bir peygamber inancı ve anlatımı orta-
ya çıkarmıştır.14

Ama onlar yine de şöyle diyorlar: “Bu nasıl pey-
gamber ki (diğer ölümlüler gibi) yiyip içiyor, 
çarşı-pazar dolaşıyor? Onunla beraber bir uya-
rıcı olarak (görünür) bir melek gönderilseydi ya! 
Yahut kendisine (Allah tarafından) bir hazine 
verilseydi yahut (zahmetsiz) yiyip içtiği (tılsımlı) 
bir bahçesi olsaydı ya! Ve bu zalimler (birbirle-
rine): Eğer (Muhammed’e) uyacak olsaydınız, 
büyülenmiş bir adamdan başkasına (uymuş, ol-
mazdınız)!” diyorlar. (Furkan, 7-8).

14 Mehmet AZİMLİ, Siyeri Farklı Okumak, 9
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Yahut hurma ağaçlarıyla, asmalarla dolu bir 
bahçen olmadıkça ve onların arasında çağıl çağıl 
dereler akıtmadıkça yahut tehdit edip durduğun 
gibi, göğü parça parça üzerimize düşürmedikçe 
yahut Allah’ı ve melekleri bizimle yüz yüze ge-
tirmedikçe yahut altından (yapılmış) bir evin 
olmadıkça yahut göğe yükselmedikçe -kaldı ki 
göğe yükselmene dahî, bize (oradan, kendi gözle-
rimizle) okuyabileceğimiz bir kitap getirmedikçe 
inanmayız ya!” (Ey peygamber) de ki: “Kudret ve 
yüceliğinde sınırsız olan Rabbimdir! Ben ölümlü 
bir elçiden başka biri miyim ki?” (İsra, 90-93).15 
Âyetlerde Rabbimizin bildirdiği cahili mantığı 
maalesef, Müslümanlar Hz. Peygamber’i diğer 
peygamberlerle yarıştırmak için kurgulanmış 
bir peygamber tasavvuru hortlattılar. 

Âlemlerin Rabbi O’na “Bizim gibi bir beşer.” 
olduğunu söylemesini 
emrederken, bir yandan 
tam tersi bir gayret geli-
şir:  Allah Rasulü’nün her 
şeyiyle bizim gibi bir be-
şer olmadığını ispatlamak. 
Bunu yapan seleflerimiz 
elbette Kur’an’la karşılıklı 
ip çekişelim diye yapmazlar bunu. Fakat or-
taya çıkan sonuç, bir bakıma bu neticeyi ve-
rir gibidir. El-Hasais sahibi, Allah Rasulü’ne 
has mucizevî nitelikleri toplama iddiasındaki 
eserinde “İdrarının ve Büyük Abdestinin Mu-
cize Olduğuna Dair Bab.” şeklinde bir başlık 
açabilmiş ve orada hiçbir sıhhati olmadığı 
herkesçe bilinen bir sürü rivayet nakledebil-
miştir. (El-Hasais, 1/70). Yine aynı müellif 
Hz. Peygamber’in hacamat ile aldırdığı kanı 
içmenin caiz olduğunu söyler. (age, 1/68). 
Bevlini yanlışlıkla içen bir kadına ebediyen 
karın ağrısı görmeyeceğini söylediği rivayet 
edilir. (Şifa, 1/65).16 

Bütün tasavvurlarımız gibi Peygamber tasav-
vurumuzu da Kur’an’a arz etmeden sağlam 

15 Ayrıca bakınız: Enbiya, 7-8; Furkan, 20; Ra’d, 38; 
En’am, 17, 50; Yunus 49; A’raf, 188 

16 Mustafa İSLÂMOĞLU, Kur’ani Hayat Yazıları, 
131

bir iman, istikamet ve eylem sergileyemeyiz. 
Âyette; O, size yalnız şunları haram kıldı: Ölü 
hayvan, kan, domuz eti, bir de Allah’tan baş-
kası adına kesilen hayvanlar…” (Bakara, 173). 
Allah kanı haram kılmıyor mu? “Şanım hakkı 
için muhakkak ki size Resullulah’da pek güzel bir 
örnek vardır. Allah’a ve son güne ümit besler olup 
da Allah’ı çok zikreden kimseler için.” (Ahzab, 
21), âyeti Hz. Peygamber’i bize en güzel ör-
nek (Kur’an’ı en güzel şekilde hayata geçiren) 
olarak tanıttığı halde nasıl olur da o insanlara, 
idrarını, tükürüğünü, terini şifa olarak göste-
rir ve istimalini onlara emir veya tavsiye ede-
bilir. Bu davranışı en kaba veya deli bir insan 
bile yapmazken Hz. Peygamber’e yakıştırmak 
akıl kârı değildir. Rivayetlerin bize tanıttığı 
Hz. Peygamber, model/örnek alacağımız bir 
şahsiyetten çok, oluşturulmuş bir imajdır.

Hz. Peygamber buyurgan 
bir lider değil, hizmetkâr 

bir kuldur. Mescid-i 
Nebi’nin yapımında kerpiç 
taşıması, Hendek savaşın-
da çukur kazması, ashabı-
na su dağıtması ve gelen 

elçilerin “Hanginiz Muhammed?” diye sorma-
sı bunun delillerindendir. Hz. Peygamber’in 
beşer dışında -Allah’tan vahiy alması hariç- 
insanüstü özelliliği yoktur. “De ki:”Ben de sizin 
gibi ölümlü bir insanım. İlahınızın bir tek İlah ol-
duğu vahyolundu bana.” (Kehf, 110; ayrıca İsra, 
93; Fussilet,6). Peygamberler, getirdikleri me-
sajlarla insanların yeryüzü sahnesinde maddi 
ve manevi yükselişlerinde öncülük görevlerini 
yüklenmişlerdir. İnsanlık tarihinde peygam-
berler, toplumlarının iki ayağı yere sağlamca 
basan medeniyet oluşturmaları için yoğun bir 
mücadele vermişlerdir. Peygamberler, insan-
lığın medeniyet rehberi olmuşlardır. Yeryü-
zünde, insanın bütün yönlerini hesaba katan, 
onun hiçbir yönünü göz ardı etmeyen, bütün 
medeni adımlar, peygamberlerin getirmiş ol-
duğu mesajlar doğrultusunda atılabilmiştir.17

17 Erdoğan PAZARBAŞI, Kur’an ve Medeniyet 
(Doğuşu-Gelişimi-Çöküşü), 145
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5. Kelime-i Şehadet Medeniyeti, Allah ile 
uyutan değil, Allah ile uyaran bir medeni-
yettir

Hz. Peygamber’den çok kısa bir süre sonra, 
Hz. Osman zamanında menfaat çevrelerince 
tohumları atılan “Allah’la ve dinle aldatma”, 
Muaviye ile meyveye durdu. Allah ile kandı-
ranlar her devirde adlarını değiştirerek tekrar 
tekrar iktidar oldular. Bu durum halen de de-
vam etmektedir. Bu zihniyetin şekillendirdiği 
ekoller de bu zihniyeti besledi ve beslemeye 
devam ediyor. Müslümanlar modern dünya-
nın politik ve ideolojik sloganlarıyla sürekli 
sindiriliyor ve sürüleştiriliyor. Demokrasinin 
-çoğunluğun azınlığa ta-
hakküm ettiği Batı kay-
naklı zihniyet ne zaman-
dan beri kurtuluş reçetesi 
olmuşsa- en güzel rejim 
olduğu, laikliğin göklere 
çıkarılması bunlardandır. 
Müslüman halkların ideal, 
insani, ahlâki ve adil yö-
netim ve yönetici arayışla-
rı küresel güçleri harekete 
geçirmiştir. Yerel inanışları 
iktidara getirerek halkın en çok dile getirdik-
leri taleplerinden bir kaçını da güya icraata 
sokunca, Müslümanlar sesleri şekerle kesilen 
çocuklara döndürüldüler. Artık Müslüman ül-
kelerdeki iktidardakiler de Müslümanlardan 
olunca kulaklarının üstüne tekrar yatmaya 
başladılar. Küresel güçler fecr-i kazib’i, fecr-i 
sadık gibi Müslümanlara yutturuyorlar. Arap 
kışını “Arap Baharı” diye dünya kamuoyuna 
özellikle de Müslümanlara zehirli şekerleme-
ler şeklinde takdim ediyorlar.

İslam’ın resmi ideolojilerin insafına terk edil-
diği ülkelerde ne tevhit inancı asli kimliğiyle 
ortaya çıkmakta ne de şirk inancı asli kimli-
ğiyle boy gösterebilmektedir. Allah’ın, dinin 
kaldırıldığı bir dünyada, yine kendisini bu 
dine nispet etmekte kimi yararlar uman deği-
şik din anlayışları ortaya çıkmıştır. Resmi ide-
olojilerin buyruğu altında faaliyete konulmuş 

resmi dini öğretilerin etkinliklerine bir takım 
özel günler hasredilmiştir. Dinin bir yüzü, 
doğum, evlenme ve ölüm merasimlerinde, bir 
diğer yüzü dini ve ulusal kutlama günlerinde 
birkaç dakika süresince görünebilmektedir. 
Bugün, üzerinde Müslümanların yaşadığı ül-
kelerin birçoğunda İslam, tanınamayacak şe-
kilde kimlik değiştirmiştir.18 Medeniyetlerde 
mükemmellik ölçüsü, insanın önü alınamaz 
istek ve arzularının esiri olmaktan kurtulup, 
aklını iman nuruyla aydınlatması ve böylece, 
Allah’ın emir ve yasaklarına tabi olarak iyiliğe 
yönelmesi ve kötülüklerden uzak durması-
dır.

CIA’nin eski Ortadoğu so-
rumlusu Fuller’in söyle-
dikleri “İslam ülkelerinde 

Allah adına uyutma işlemi 
nasıl işliyor”un ipuçlarını 
veriyor: Günümüz dünya-
sında Amerika için bu tam-
pon çıkarmasının adı, Müs-
lüman dünyasındaki so-
runlarımızın pek çoğunun 
kaynağı olan “İslam”dır. 
Geçmişte anarşistlerle, na-

zilerle, faşistlerle ve komünistlerle savaştık, 
şimdi sıra “radikal İslam”da… Aslında pek 
çok bakımdan “Müslüman Dünyası” diye 
bir şey yoktur; aksine, çok sayıda Müslüman 
dünyası, sayısız Müslüman ülkesi ve farklı 
Müslümanlıklar vardır…19 Din, siyasi güçlerle 
ilişki içerisine girdiğinde ne yazık ki ruhunu, 
yani manevi boyutunu kaybeder. Dinin hiç 
olmadığı kadar güçlü, hatta tehlikeli biçimde 
“gücü yeniden ele alması” Batı dünyasında 
pek çok kişinin uykularını kaçırmaktadır.20 
İslami (yerel) radikalizmin üstesinden gelin-
mesine ilişkin yalnızca (yerel) Müslümanlar 
çözümler bulabileceklerdir. İslam’ın kökleri 
ve vizyonu derin ve engindir; bölgede iktidar, 
petrol ve askeri üsler için birbirleriyle yarışan 

18 Atasoy MÜFTÜOĞLU, Furkan Günleri, 106

19 Graham E. FULLER, İslamsız Dünya, 14

20 Graham E. FULLER, İslamsız Dünya, 23
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acımasız uluslar arası jeopolitik güçler tarafın-
dan engellenmediği takdirde İslam’da fikri bir 
Rönesans yaşanması mümkündür. 21 Bugün-
kü bölünmüş ve parçalanmışlığımız arkasın-
da İslam ülkelerindeki siyasi erklerin ABD ile 
ortak çalışmaları yatmaktadır. ABD İslam’dan 
rahatsızsa ve ümmet paramparça ise; bu ra-
kibini/düşmanını böl-parçala-yut taktiğinin 
başarıyla uygulandığını gösterir. Bu, netice-
den nedene gidilerek yapılan bir çıkarımdır. 
Allah ile uyutma/aldatmanın şeytanın mesleği 
olduğunu Kur’an söylüyor: “Siz ey insanlar! İyi 
bilin ki Allah’ın vaadi gerçekleşecektir! Şu halde 
dünya hayat sizi asla ayartmasın! Dahası alda-
tıcının hiçbir türü sizi Allah (hakkındaki asılsız 
düşünceler) ile aldatmasın!” 
(Fatır, 5). İnsan, kutsallar 
kullanılarak aldatılmaya 
açık bir varlıktır. İşte bu-
rada devreye dinin afyon 
gibi kullanılması girmek-
tedir. Dinin afyon gibi 
kullanılması İdris kılıklı 
iblisler aracılığıyla gerçek-
leşmektedir.  

6. Kelime-i Şehadet Me-
deniyeti, iyileri ilahlaştırmayı reddeder

Cahiliye insanı sadece melek ve cinleri temsil 
eden putlara tapmıyorlar, aynı zamanda geç-
miş zamanda ölüp gitmiş velilere de tapıyor-
lardı. Mesela Nuh Sûresi’nde anılan beş put, 
geçmiş zamanlarda yaşamış beş veli idi.22

Nûh, “Ey Rabbim!” diye ekledi, “Onlar bana 
(tamamen) karşı çıktılar, zaten onlar serveti ve 
çocukları yüzünden hızla yok olmaya doğru gi-
den kimselere uyarlar ve (Sana karşı) en korkunç 
tuzakları kuranlara, çünkü onlar (kendilerine 
uyanlara): “Tanrılarınızı hiçbir zaman terk et-
meyin: ne Vedd ne Suvâ’, ne Yeğûs, ne Ye’ûk ve 
ne de Nesr’i terk etmeyin!” demişlerdi.(Nuh, 21-
23).

21 Graham E. FULLER, İslamsız Dünya, 324-325

22 Mustafa İSLÂMOĞLU, Kur’an’a Göre Esma-i Hüs-
na, 391

Önceleri Nuh Kavmine ait olan bu putlar, 
sonradan Arapların putları haline geldi. Vedd, 
Kelb kabilesinin Dummetu’l-Cendel’deki pu-
tuydu. Suva’, Huzeyl’in putuydu.  Yeğus, 
önce Murad kabilesinin putuydu, daha sonra 
sebe ile birlikte Cevf’te yer alan Beni Ğatif’in 
putu oldu. Ye’uk, Hemedan’ın putuydu. 
Nesr’e gelince; o da Zi’l-Kela soyundan gelen 
Himyerliler’in putuydu. Bunlar, Nuh kavmi-
ne mensup salih insanların isimleriydi. Onlar 
öldükleri zaman, şeytan onların toplumuna, 
onların hayattayken oturdukları mekânları 
kutsal adak yeri edinmelerini öğütledi. Her 
birinin adını o kutsal adak yerlerine verdiler. 
Önceleri bunu yapıyorlardı, tapınılmıyordu. 

Ta ki, o nesillerde geçip 
gitti, makamlar hakkında-
ki gerçek bilgi unutuldu, 

sonraki nesiller tarafından 
ibadet edilmeye başlandı. 
(Buhari, Tefsir, 1873).

Haberdeki bazı kapalı 
noktaları aydınlatan bir 
rivayeti Taberi’nin tefsirin-
de buluyoruz: “Bu isimler 
Âdemoğullarından salih 

bir topluluktu. Onların izini takip eden bağlı-
ları vardı. Bu salih zatlar ölünce, onların bağ-
lıları şöyle dediler: “Keşke onların suretlerini 
yapsak; onları hatırladığımız zaman, daha bir 
şevkle ibadet yaparız.” Ve başladılar suretleri-
ni yapmaya. Onlar öldüler, yeni gelen nesiller 
onların izinden gitti. İblis onları “Eski nesiller 
onlara tapıyorlar, onların yüzü suyu hürmeti-
ne yağmur yağıyordu.” düşüncesini fitleyerek 
ayarttı. Bu kez onlar da tapmaya başladılar. 
(Üç Muhammed, 76-78). Rivayetler, bu put-
ların bir zamanlar salih birer insan oldukla-
rını gösteriyor. Bu salih insanlar, kendilerini 
sevenler tarafından aşama aşama yüceltilerek 
sonunda “tanrılık” mertebesine çıkarılacakla-
rını elbette bilemezlerdi. Fakat onların takip-
çileri, sevgilerini tabi oldukları salih üstatları-
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nı üreterek değil, tüketerek ifade etme yolunu 
seçtiler.23

Gelelim yaşadığımız zamana. Sanki bir tek-
rar gibi değil mi? Türbe ziyaretlerinde sergi-
lenen (ibadet)leri nereye koyacağız? Bunları 
bu medeniyetle nasıl bağdaştıracağız? İman 
kurtardığına inanılan, gaybı bilen, evlat ve iş 
bulan, kısmet açan, öldükten sonra da dünya-
daki tasarrufları devam eden yarı Tanrı şeyh 
ve evliya inançlarını hangi kefeye koyacağız? 
Şirk kokan nice ilahi ve kasideyi bu medeni-
yetten mi sayacağız? Ya o ilk sade mescitle-
re benzemeyen, şov yerine dönüştürülmüş, 
fonksiyonunu yitirmiş mescitler… Bunlar, 
medeniyetin bünyesine girmiş kanser hüc-
releridir. Bunlara tevhit neşteriyle müdahale 
lazımdır. Yoksa İseviliğin 
başına gelen İslam’ın da 
başına gelebilir. Kökü tev-
hit olan bir medeniyetin, 
gövdesi hurafe, meyvesi 
şirk nasıl olabiliyor? Kimi 
tarikatlar ve onların esa-
sında yatan tasavvuf felse-
fesi, İslam’ın bir nevi Hıristiyanlaşması, Hz. 
Muhammed’den Hz. İsa’ya doğru gerilemesi 
olarak vasıflandırabileceğimiz bu sapmanın 
en karakteristik şeklidir.24

7. Kelime-i Şehadet Medeniyeti, insanlık 
için değer üreten bir medeniyettir

İslam Medeniyeti değerler ve erdemler me-
deniyetidir. Bunlar: Tevhit, adalet, infak, 
hürriyet, merhamet; aile, sevgi, saygı, can-
mal-nesil-namus güvenliği; istişare, çalışma, 
üretme, affedicilik, sabır, tevekkül, barış, 
edep, hayâ, doğruluk, ehliyet, adalet, eşitlik, 
tevazu, hoşgörü… Müslümanların medeniyet 
tecrübesiyle ortaya çıkardığı ilimler, sanatlar, 
kurumlar, Müslümanlar için olduğu gibi bü-
tün insanlık için de kalıcı değerleri beraberin-

23 Mustafa İSLÂMOĞLU, Kur’an’a Göre Esma-i Hüs-
na, 392

24 Ali İZZETBEGOVİÇ, Doğu ve Batı Arasında İslam, 
281

de getirmiştir. İslam’ın sunduğu insani değer-
ler, insanlığı kuşatan, çağdan çağa, ülkeden 
ülkeye değişmeyen evrensel değerlerdir. Bu 
açıdan İslam Medeniyeti’nin, insanlığın yaşa-
dığı büyük ahlâki, sosyal ve ekonomik prob-
lemlere karşı önerdiği değerleri mevcuttur. 
Onun sunduğu değerler, din, felsefe, bilim, 
sanat vs. yön verecek ilke, düşünce ve esas-
lara sahiptir. 

Batı, Reform, Rönesans ve Aydınlanma dö-
nemlerinde oluşturulan bilgi birikimi doğrul-
tusunda bilimsel ve teknolojik gelişmelere hız 
verdi. Bu gelişmeleri, dünyayı iyi okuyarak 
bir güce dönüştürdü. Artık dünya halklarının 
kullandığı ve kullanmasına inandırdığı her 
şeyi Batı üretiyor. Fakat bundan önce kendi 

değerleri(!) dışındaki de-
ğerleri yavaş yavaş silme-
ye başladı. Batının atı alıp 

Üsküdar’ı geçtiğinde Müs-
lüman dünyası atalara sa-
dık kalmak iddiasıyla geç-
mişin tekrarıyla meşguldü. 
Garaudy şöyle der: “Hiçbir 

zaman unutulmamalıdır ki, ataların ocağına 
sadık kalmak demek, onların küllerini mu-
hafaza etmek değil, aksine alevini aktarmak 
demektir.”25 Batı, İslam Medeniyeti’ni buda-
mıştır. Malumdur ki budanan ağaç daha gür 
dallar çıkarır, yeter ki biz kökü canlı tutmayı 
başaralım. Gücü ahlâktan yoksun her mede-
niyet bir gün mutlaka değer krizine girer. 

Dr. M. Fuat Sezgin, İslam Medeniyeti’ndeki 
donukluğa şöyle işaret eder: “İslam 
Medeniyeti’ndeki donukluğu genel bir tah-
lile tabi tuttuğumuzda bunu tarihte her mil-
letin başına gelen tarihî vakıa olarak değer-
lendirmemiz gerekmektedir. Bu medeniyete 
mensup olanlara ve mazilerine uygun olarak 
gelecekte yer elde etmek isteyenlere düşen 
görev, çeşitli aşamalarda oluşan donuklaşma-
nın gerçek sebeplerine ulaşmaları, devralınan 

25 Roger GARAUDY, İslam ve İnsanlığın Geleceği, 
166
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müesseselerin olgusal tahlilini yapmaları, 
taklide kaçmadan dopdolu beşerî kültürden 
doğru olanı almaya cesaret etmeleridir. Bu, 
kendi kendine olmayacak çok zor bir iştir, 
sadece gerçek aydına ve yüksek seviyeli ilim 
adamlarına bağımlıdır. İslam toplumunun bu 
tür aydın ve ilim adamlarının oluşmasını dü-
şünmesi için büyük eksiğini görme vakti gel-
miştir. Bundan sonra, topluma karşı yüce, asil 
hedefinin gerçekleştirilebilmesi için çağdaş 
Müslüman aydının görevi başlamaktadır. Bu 
sorumlu aydının, alışılan durum haline ge-
len maddiyat, bencillik, rehavet durumlarına 
karşı kendini feda etmesi gerekir. Derin, geniş 
ilmî kalkınmayı hazırlaması için gerçek zarurî 
zühdden nasibini unutmamalıdır.”26

Kelime-i Şehadet 
Medeniyeti’nin tekrar 
yeşermesi için, önce bir 
direniş teolojisinin kurgu-
lanmasına ihtiyaç vardır. 
Bunun yolu da nerede hata 
yaptığımızı, nerede düş-
tüğümüzü tespitten geç-
mektedir. İlhami Güler ve 
Ali Şeriati nerede düştüğümüze dair bakın ne 
söylüyorlar: “Kur’an baştan sona kadar önce 
anlamayı gerçekleştirerek inanmayı talep eden 
bir çağrı iken; klasik İslami düşünce, Kur’an’ı 
önce inanılacak, sonra anlaşılacak bir inanç 
nesnesine dönüştürerek, Kur’an’ın yaptığını 
tersine çevirdi.”27  Anlamak; insanlığın, özel-
de de Müslümanların ezeli bir sorunudur.

Metafizik inançlar aracılığı ile Tanrı ve Tan-
rılara inanç, ahiret hayatına inanç, mukad-
desata inanç, gaybi güçlere inanç aracılığı ile 
statükoyu meşru göstermek ve ona gerekçe 
hazırlamak bu “şirk dinin” amacıdır. Bu din, 
gerçek din adına şunu yapar: Halk olup bite-
nin, toplumsal durumun zorunlu olduğuna, 

26 Dr. M. Fuat Sezgin, İslam Medeniyetinin Donuk-
laşmasının Sebepleri Meselesi, Çorum İlahiyat Fa-
kültesi Dergisi, 2002/2

27 İlhami GÜLER, İlhamiyyat, (Dini Teolojik Aforiz-
malar), 166

bunun ilahi irade gereği olduğuna inanmalı-
dır. Bu yazgıdır, takdirdir.  Bugün çoğunlukla 
kaza ve kaderden anladığımız da Muaviye’nin 
düzüp koştuğu bir yadigârdır.28 

Muaviye’nin miras bıraktığı yanlış kader an-
layışı ümmetin aklına vurulmuş bir pranga 
olmuştur. Akıl, aktif olmayınca körelir. İmam 
Cafer, “Akıl insanın içindeki peygamber, pey-
gamber insanın dışındaki akıldır” der. Aklı 
doğru yola koymadan toplumu doğru yola 
koymak imkânsızdır.

Şeriati’nin de dikkat çektiği gibi iktidarların 
dini bir afyon gibi kullanmalarının önüne 
geçmek gerekiyor. Önce din/dini düşünce 
hürriyetine kavuşturulmalıdır. Medeniyetler, 

toplumların ürünleridir. 
Toplum ya da toplum-
lar yoksa medeniyet de 

yok demektir. Bu gerçeğe 
vahyin koyduğu toplum-
sal/tarihi yasa da dikkat 
çekiyor: “Gerçek şu ki, in-
sanlar kendi iç dünyalarını 
değiştirmeden Allah onların 

durumunu değiştirmez...” (Ra’d, 11). Toplumu 
şahsiyet olmuş bireyler, medeniyeti ümmet 
olmuş toplumlar inşa eder. Kelime-i Şehadet 
Medeniyeti,  ümmetin tevhit ve adalet harcıy-
la inşa ettiği “bünyan-ı mersus”dur.29 

Özetle: “İslam Medeniyeti’nin özünün İslam, 
İslam’ın özünün tevhid, tevhidin özünün de 
Allah’ın birliği, Allah’ı tek mutlak, yüce, ya-
ratıcı, her şeyin sahibi ve yöneticisi kabul et-
mek” der Faruki.30 İslam Medeniyeti, insan ve 
toplumlar gibi canlı bir süreçtir. Dolayısıyla 
medeniyetin tezahürü olan düşünce, ahlâk, 
hukuk, sanat, bilim ve inanç, insan canlı ol-
duğu sürece yaşar. Dün olduğu gibi bugün de 
insanlık medeniyetlerini inşa edip toplumsal 
problemlerine çözümler bulmak zorundadır. 
Medeniyetin, insan eliyle ve iradesiyle şekil-

28 Ali ŞERİATİ, Dine Karşı Din, 34

29 Saf Sûresi, 4. âyet

30 İsmail R. Faruki, Tevhid, 27

İNSAN, KUTSALLAR 

KULLANILARAK 

ALDATILMAYA AÇIK 

BİR VARLIKTIR.
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lendiği bir gerçektir. Sosyal değişim, insanüs-
tü öğelerin veya rastlantıların sonunda değil, 
birey ve toplumun bilinçli tercih ve eylemle-
riyle gerçekleşir. Toplumların kendi kaderle-
rini belirleme konusunda hiçbir mazeretleri 
yoktur. Çünkü “İnsan için kendi emek ve gay-
retinin karşılığından başka hiçbir şey yoktur.” 
(Necm, 39). Medeniyetler oluşturan bir mede-
niyetin dinamiklerini işletmek Müslümanla-
rın ellerindedir. 

Kelime-i Şehadet Medeniyeti; tek Allah inan-
cına davet etmesi sebebiyle diğer medeniyet-
lerden ayrı, barışın asıl savaşın ise arızî oldu-
ğu, ne bireyi inkâr eden sosyalist ne de onu 
Tanrılaştıran kapitalist, antiemperyalist, vakıf 
ve hukukla yücelmiş, diğer medeniyetlerden 
değer üzerinden alış veriş yapan terkipçi, 
vahiy-akıl-duygunun ahenkli ve uyumlu ol-
duğu, temayül ve hedeflerinde insanî ve ev-
rensel bir medeniyettir. 

Batı Medeniyeti büyük bir krizin eşiğindedir. 
Bu gerçeklik, meseleye çok geniş bir açıdan 
bakılmadığında anlaşılamaz. Batının İslam 
Medeniyeti’yle sürekli uğraşması, düşen biri-
nin bir şeye tutunmasına benziyor. Ayakta kal-
masını onun üzerinden sağlamaya çalışıyor. 
Büyük OrtaDoğu Projesi de son sendelemele-
rinden birisidir. Einstein der ki: “Medeniyeti-
miz artık prensiplerinin iflas halinde olduğu-
nu biliyor ve bunun için kendi kendinde şüp-
he ediyor. Fakat hiçbir medeniyetin bir şüphe 
kriziyle birdenbire ölmesi mümkün değildir. 
Bilakis, bana öyle geliyor ki medeniyetler 
inançlarının katılaşmasından ve damar sertli-
ğine uğramasından ölmüşlerdir. Bütün bunlar 
da gösterir ki şimdiye kadar medeniyetimizin 
daha doğrusu, Batılıların tebcil ettikleri me-
deniyet şekli kurumuş ve tükenmiştir.”31 Me-
seleye objektif bakan Lewis Brown da şöyle 
der: “Müslümanlık, Asya, Afrika ve Avrupa’yı 
medenileştiren kuvvetlerin en tesirlisi idi. 
Allah’ın ideal birliğini ve insanlığın birlik ve 

31 Ali ÜNLÜ, Vecizeler, Öğütler, Parolalar, 57

beraberliğini tanıtmak, Müslümanlığın bütün 
insanlığa en büyük hediyesidir.”32    

İslam, daha ilk yüzyılı içinde iken, Atlantik 
Okyanus’undan Çin’e kadar dünyayı ele ge-
çirdi. Bunu bir yandan, mülkiyeti “kullanma 
ve aldatma hakkı” esasına dayandıran Roma 
anlayışını yıkan ve zenginliğin toplumun bir 
kesiminde, fakirliğin ise diğer bir kesimde 
toplanmasını engelleyen sosyal bir devrim 
ile diğer yandan da katılaşmış Bizans ve İran 
imparatorlukların tekellerini ve softalıklarını 
silip süpüren ruhani bir devrim ile yaptı. Bu 
bir askeri fetih değildi. Bütün büyük kültür-
lere açılış ve kucak açış, önceki bütün pey-
gamberleri ve yaşayan ruhanilikleri tanıyıştı.33  
Kelime-i Şehadet Medeniyeti’nin 7-12 asır-
lardaki zirve dönemlerine tekrar ulaşması, 
Kur’an’ın ölü metin mantığıyla okunması terk 
edilerek; Kur’an refakatinde tenkitçi aklın iç-
tihatla önünün açılması, sosyal adaletin inşa-
sı, “hadis ve sünnete Hz. Peygamber’in Kur’an 
okumaları” olarak bakarak, derin Kur’ani ir-
fanın yeniden şekilciliğin önüne geçmesiyle 
mümkündür. Unutmayalım ki, Tolstoy’un de-
diği gibi “Bir neslin kaderini, bir evvelki nesil 
tayin eder.” Şu anki misyonumuz, aklı, şahsi-
yeti, toplumu ve hayatı Kur’an’ın gölgesinde 
yeniden inşa etmektir ve bu insanın yeryüzü 
halifeliğinin diğer adıdır. Kur’an, değişmez il-
keleri ve ölçüleriyle değişen bütün zamanlar-
da bir medeniyet projesidir.  



32 Ali ÜNLÜ, Vecizeler, Öğütler, Parolalar, 260

33 Roger GARAUDY, Entegrizm Kültürel İntihar, 
100-101
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A- Şehâdet-Şâhid

Sözlükte şehâdet/şehîd

Şehîd kelimesinin aslı ‘şehide’ ve onun masdarı 
olan ‘şehâdet’ fiilidir. Bu da sözlükte; “bir olaya 
şahid olmak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek, 
bir yerde hazır bulunmak, bir şeyin iç yüzü-
nü bilmek, haber vermek, muttali olmak, sözle 
ifade etmek ve bilmek.” anlamlarına gelir. (R. 
el-Isfehânî, el-Müfredat: 392). 

Şehîd, bu fiilin fail-özne kalıbıdır. Kesin olarak 
bilen, bildiğini haber verme konusunda kendi-
sine güvenilen, şehâdeti güçlü kimse demektir. 
Aynı kökten gelen şâhid de fail/özne kalıbın-
dadır ve ‘şehide’ fiilindeki anlamların hepsini 
yapan demektir.

Arapça gramerinde feîl kalıbı, sıfat-ı müşebbe-
he kalıbı olmakla birlikte bazı kelimeler mü-
balağalı ism-i fâil kalıbında kullanılabilir. Bu 
da çokluğu, yoğunluğu, daha fazlalılığı ifade 
eder. Özellikle Allah’ın bazı isimleri bu kalıp-
tan gelir. Mesela, er-Rahîm, el-Kerîm, el-Kadîr, 
el-Alîm, el-Habîr, el-Azîz, eş-Şehîd, gibi.

Şâhid, bir şeye tanık olan, bir olaya tanıklık 
eden, bir şeyin yanında hazır olan ise, şehid, 
bütün bunları daha güçlü bir şekilde yapan 
demektir. (İbni Manzur, Lisânu’l-Arab: 8/151-
153).

Kur’an’da şehâdet

Şehide fiili Kur’ân’da fiil ve çeşitli türevlerde 
160 defa geçmektedir. Bu türevlerden en çok 

İ N C E L E M E

Şehîd Kime Denir?

Mü’min bir kimse bünyesine 

yerleştirilen şuur ve 

kabiliyetle elde ettiği ilim 

ve düşünce sayesinde 

varlığı/eşyayı tanır.

HÜSEYİN K. ECE
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Şehîd Kime Denir?

kullanılanı, ‘şehîd’ (çoğulu: şüheda) ve ‘şâhid 
(çoğulu: şahidîn/şahidûn: tanık olan, gözle-
yen), ‘meşhûd’ (gözlenen, tanık olunan), ‘is-
tişhad’ (tanıklık, gözleme, görerek bilip öğ-
renme) kelimeleridir. 

‘Şehâdet’ kelimesi farklı kullanım yerlerine 
göre Kur’an’da, hazır olma, açık belirti, bizzat 
görme, şahidlik yapmak, yardım etme mana-
larında kullanılmıştır. Türkçede kullanılan 
‘şâhid/tanık olmak’, ‘şehâdette bulunmak’ bu 
anlamdadır. 

Said Havva’ya göre Kur’an, “şehide” kökün-
den türeyen farklı kelimeleri üç temel anlam-
da kullanmıştır. Bu kelimenin ilk anlamı göz-
lemek ve algılamaktır. Mutaffifîn Sûresi’nin 
21. âyetinde bu anlamda 
geçmektedir. İkinci anla-
mı, şehâdet etmek, tanıklık 
yapmaktır. Pek çok âyette 
bu anlamda kullanılıyor. 
Üçüncü anlamı ise ye-
min etmektir. Münafıkûn 
Sûresi’nin 1. âyetinde ol-
duğu gibi. Bu her üç anlamın arasında sıkı 
bir ilişki vardır. İnsanlık şâhidlik ederken ye-
min eder ve bir şeyi görünce de şâhidlik eder. 
Bir kimse Kelime-i Şehâdeti söylerken (eşhedü 
derken) şu üç manayı kastetmesi gerekiyor: 

Allah’tan başka Tanrı olmadığını hem aklı 
hem de kalbi ile algılamak ve görmüşçesine 
bilmek. Bu bilgi ve algıyı dille ifade etmek. Bu 
ifadenin, tıpkı hakkında yemin ettiği şeyler 
gibi kesin ve tereddütsüz olması kastetmek. 
(S. Havva, İslâm 1/32).

‘Şehâdet ve şuhûd’ Kur’an’da ‘ğayb’ın karşıtı 
olarak kullanılıyor. ‘Şehâdet’ veya ‘şuhud’; bir 
şeyi yerinde ve yanında gözlemektir. Bu göz-
lem kafa gözüyle olabileceği gibi kalp gözüyle 
de olabilir. 

Mü’min bir kimse bünyesine yerleştirilen 
şuur ve kabiliyetle elde ilim ve düşünce saye-
sinde varlığı/eşyayı tanır. Bu eşya ister şehâdet 
âleminde olsun, isterse gayb âleminde olsun, 
fark etmez. Zira bu tanıma (ma’rifet) onu Ya-
ratıcıya götürecektir. Bu da bir ‘şehâdet’ olayı-

dır. Yani Allah’ın kendi varlığının delili olarak 
yarattığı eşyanın ve onun üzerindeki Allah’ın 
tasarrufuna/müdahalesine ‘şâhidlik’ etmektir. 

Güçlü bir iman marifeti, marifet de 
mü’mindeki basireti artırır. Basireti artan bir 
iman sahibi, âlemdeki Allah’ın ‘şâhidlerini’ 
daha iyi anlar. Varlıktaki ‘şâhidlerin’ farkına 
varmak kişiyi gerçek ‘şehâdet’ etmeye ulaştı-
rır. Mademki âlemdeki canlı cansız, yerde ve 
gökte olan her şey, kendi lisan-ı haliyle ken-
dini yaratanı ve sahibini tanıyor, O’nun Rab-
liğine şâhidlik ediyor; öyleyse aklı başında, 
şuurlu bir varlık olan insana düşen de tıpkı 
evrendeki şeyler (eşya) gibi şâhidlik mertebe-
sine ulaşmaktır. Onlarla birlikte ‘şâhidler’den 

olmaktır. (Mâide 5/83, 
Âl-i İmran 3/53).

Kıyamette kulak, göz, dil, 
el, ayak ve derilerin kişi-
nin aleyhinde konuşma-
larına, yaptığı kötülükleri 
söylemelerine (Fussilet 
41/20-21, Nûr 24/24, 

Yâsîn 36/65), kâfirlerin küfürlerini ikrar et-
melerine de (En’âm 6/130) şehâdet denilmiş-
tir. 

Kur’an’da şâhid kavramı

Şâhid, bir olayın meydana gelişini gören kim-
se, tanık demektir. Şâhid, Kur’an’da tekil ve 
çoğul olarak (şahidûn-şahidîn) 16 âyette geç-
mektedir. Bu kullanımların çoğu Türkçede 
kullandığımız şahidlik/tanıklık anlamındadır. 
(Hud 11/17, Yusuf 12/26, Ahkaf 46/10, Kasas 
28/44, Saffât 37/150).

Şâhid aynı zamanda şehadet getiren, Allah’tan 
gelenlerin hak olduğuna yürekten tanıklık 
eden ve kabul eden, ‘eşhedü’ diyen mü’mindir. 
Onlar tıpkı Hz. İsa’ya inanan havariler gibi 
dua ederler. (Mâide 5/83, Âl-i İmran 3/53).

Hz. İsa’dan gökten bir sofra indirmesini iste-
yen Havariler, bunun gerekçesini “Şâhidlik 
yapanlardan olalım” şeklinde açıkladılar. 
(Mâide 5/113).

GÜÇLÜ BİR İMAN 

MARİFETİ, MARİFET 

DE MÜ’MİNDEKİ 

BASİRETİ ARTIRIR.
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Hz. Muhammed’in peygamberliğini hem daha 
önceden gönderilmiş tahrif edilmemiş Tevrat 
hem Kur’an hem de diğer şâhidler (mucize-
ler) desteklemektedir. (Hûd 11/17).

Kâfirler inkârlarına kendileri bizzat şâhidlik 
ederler. (Tevbe 9/17).

Hz. İbrahim kavmine, Rablerinin gökleri ve 
yeri yaratan Allah olduğunu söyledikten son-
ra: “... Ben buna şâhidlik edenlerdenim” 
diyordu. (Enbiyâ 21/56).

Bir âyette Hz. Muhammed’e, Hz. Musa’ya va-
hiy gelirken bu olaya bizzat şâhid olmadığı, 
onunla ilgili sadece Allah’ın bildirdiğinden 
başka haber kaynağı bulunmadığı hatırlatılı-
yor. (Kasas 28/44).

Kur’an şahidlik olayına 
‘şehide’ fiilinin çeşitli ka-
lıplarını kullanarak yer 
veriyor. Bu kullanımların 
hemen hepsinde insanın 
şehâdetinden, tanıklık 
yapmaktan, bir şeye bizzat 
şâhid olmaktan, bir şeyin 
doğruluğundan emin olmaktan söz ediliyor.

Hz. Muhammed’in şâhid oluşu

Kur’an Hz. Muhammed’i (sav) de ‘şehîd’ veya 
‘şâhid’ sıfatıyla anıyor. O, hem kendi ümmeti 
için, hem bütün insanlar için bir ‘şâhid’ olarak 
gönderilmiştir. Hz. Muhammed’in insanlığa 
bir şâhid olarak gönderildiği üç âyette vurgu-
lanıyor.

“Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir 
şâhid, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak 
gönderdik.” (Ahzab 33/45. Bir benzeri: Fetih 
48/8).

“Bakın [ey insanlar!] Firavun’a bir elçi gön-
derdiğimiz gibi size de karşınızda hakikate 
şâhidlik yapacak bir elçi gönderdik.” (Mü-
zemmil 73/15).

Hz. Muhammed nasıl bir ‘şâhid’ ise, O’nun 
ümmeti de insanlar üzerine bir şehîdler (ta-
nıklar) topluluğudur. Kur’an bunu ‘şehîd’in 

çoğulu olan ‘şühedâ’ kelimesiyle ifade edi-
yor. (Bakara 2/143). 

Şâhid, tanık anlamına, hayatını imanına şahit 
kılan ve çağına şâhid olan” anlamına geldiği 
gibi, ‘örnek, model’ anlamına da gelir. (M. 
İslâmoğlu, Meal: 54).

Allah’ın şâhid olması

Allah kendisini ‘şâhid’ olarak da niteliyor.

“Ve Davud ile Süleyman[ı da an]. Hani bu 
ikisi, bir topluluğa ait koyun sürüsünün 
geceleyin girip otladığı bir ekin hakkında 
hüküm vereceklerdi ve Biz de onların bu 
hükümlerine tanık (şâhid) idik.” (Enbiyâ 
21/78). 

“Ve O [her şeye] tanıklık 
eden (şâhid) ile [O’nun 
tarafından] tanıklık edi-

leni (meşhûd)!” (Burûc 
85/3).

Bu âyette geçen ‘şâhid’ 
kelimesini tefsirciler çok 
farklı anlamışlardır. Ki-

milerine göre buradaki şâhid Allah, meşhûd 
yaratıklardır. Kimilerine göre şahid Hz. Mu-
hammed, meşhûd onun ümmetidir. (Taberî, 
Tefsir: 12/522 Kurtubî, Tefsir: 3287, İbnu’l-
Cevzi, Zâdu’l-Mesîr: 1531).

Allah kendi varlığına bizzat kendisi ‘şehâdet’ 
ediyor. Aynı şehâdeti melekler ve ilim sahi-
bi kimseler de yaparlar. Diğer insanların da 
bu şehâdete katılmaları işin tabiatı gereğidir. 
(Âl-i İmran 3/18). 

Peygamberlerin kendilerine yüklenilen göre-
vi kabul etmeleri üzerine “... Allah: O halde 
şâhid olun; ben de sizinle birlikte şâhidlik 
edenlerdenim.” buyurmuştu. (Âl-i İmran 
3/81).

B- Şehîd Kime Denir?

‘Şehîd’ kelimesi Kur’an’da otuz altı yerde te-
kil, bir yerde ikili (şehideyn), on sekiz yerde 
de çoğul olarak ‘şühedâ’ şeklinde geçmek-
tedir. Tekil olarak Allah, peygamberler, Hz. 
Muhammed ve bazı insanlar hakkında kulla-
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YANINDA HAZIR 

OLMAYI HATIRLATIR.
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nılıyor. ‘Şüheda’ şeklinde çoğul olarak gelen 
yerlerde şâhid, bir yerde hazır bulunan, yar-
dımcı ve hakikate bütün benliği ile şâhid olan 
mü’min manasında kullanılıyor. Değil mi ki 
mü’min, Kelime-i Şehâdete/vahiyle gelen ha-
kikate bütün benliği ile şâhidlik eden, doğru-
luğundan emin olan demektir. (Nisa 4/135, 
Mâide 5/8, Bakara 2/133, 282, Nûr 24/4, 6, 
13, Kehf 18/51).

Şehîd, iki âyette de tıpkı şâhid gibi model ör-
nek anlamında kullanılıyor. (Bakara 2/143, 
Hac 22/78).

Önceki toplumlardan aşırı suçlu olanlara hak 
ettikleri cezaların verilmesinde aklını kulla-
nanlar için ibretler, dersler vardır. (Kaf 50/36-
37). Âyette ‘şehîd’ kelimesi kullanılıyor. Bunu, 
“konuya bütün dikkatini veren” şeklinde an-
lamak mümkün. Çünkü 
selim bir akla, sağlıklı bir 
gözlem ve bilgiye sahip 
olanlar şüphesiz bunlardan 
kendileri için ders çıkarır-
lar. Şâhid ve ğayb birbiri-
nin karşıtıdır. Vahye kulak 
verip onu anlayanlar, onun 
haber verdiği gaybi bilgileri görür gibi olurlar. 
Bu da onları şâhid (şehîd) kılar. Tefsirci Mü-
cahid; “Akleden kalbin şehîd olması onu an-
lamasıdır.“ der. (M. İslâmoğlu, Meal: 1037).

Buna göre şehîd aynı zamanda şâhidlik yap-
tığı vahyi bilgileri anlayan demek olur. Zira 
o, onların doğruluğundan emindir ve buna 
benliği ile şahadet emekte, onu selim aklıyla 
kavramaya çalışmaktadır. 

Allah’ın ismi olarak şehîd: 

Allah’ın güzel isimlerinden (Esmau’l-
Hüsna’dan) biri de ‘eş-Şehîd’tir. Kendisinden 
hiç bir şey saklanamayan, her şeye şâhid ve 
hiç bir şeyi unutmayan demektir. 

Şâhid olma, bir şeyin bizzat yanında hazır ol-
mayı hatırlatır. Allah ğaybı ve gizli-açık her 
şeyi bilmesiyle ‘el-Alîm: bilen’, her şeyden ha-
berdar olmasıyla ‘el-Habîr-haberi olan’, açık 
ve ğayb olan şeylere şahit olması açısından da 
‘eş-Şehîd’tir. 

Aslında Allah her şeyi bilir ve her şeye mutlak 
anlamda şâhidtir. İnsanlar bir şeyi ancak ona 
ulaştıkları, o şey kendileri için hazır olduğu 
zaman bilirler, ona şâhidlik ederler. Allah ise, 
insanlar için hazır olmayan, insanların bilme-
diği her şeye ‘şâhid’ olan, onları olduğu gibi 
bilendir.

‘Şehâdetin’ en büyüğü Allah’a ait olandır. Bu, 
O’nun tarafından yaratılan ve bilinen ya da 
O’nun bildirdiği şeylerdir. (En’am 6/19). Al-
lah hem ‘şehâdet’ alemini hem de ‘ğayb’ ale-
mini bilir. O, hepsinin şâhididir. (Secde 32/6, 
Zümer 39/36, Haşr 59/22). 

Kur’an’da yirmi âyette çeşitli formlarda 
Allah’ın eş-Şehîd olduğu vurgulanıyor.

Altı âyette; “Allah her şeye ‘şehîd’tir/şâhidtir.” 
(Hac 22/17, Sebe’ 34/47, 
Nisa 4/33, Ahzab 33/54, 
Mücadele 58/6, Burûc 

85/6). 

Bir âyette “Rabbinin her 
şeye şehîd (şâhid) olma-
sı yetmez mi?” (Fussilet 
41/53). 

Beş âyette “şehîd’ olarak Allah yeter.” (Nisa 
4/79, 166, Yunus 10/29, Ra’d 13/43, Fetih 
48/28). 

Dört âyette “Allah benimle sizin aranızda 
şehîdtir. (En’am 6/19, İsra 17/96, Ankebût 
29/52, Ahkaf 46/8). 

Bir âyette “Allah onların yaptığı her şeye 
şâhidtir.” (Yunus 10/46).

Ve bir âyette “Allah sizin yaptıklarınıza şâhid 
iken…” (Âl-i İmran 3/98) şeklinde geçmek-
tedir. 

Allah bir âyette de kendisi hakkında çoğul 
olarak ‘şâhidîn: şahitler’ demektir. “Biz on-
ların hükümlerine ‘şehîd-şâhid’ler idik.” 
(Enbiyâ 21/78).

Allah, insana göre gayb olan âlemin de, insa-
nın algılayabildiği veya ulaşabildiği âlemin de 
şehîdi’dir. Her şey O’na göre bilinendir. Zira 
zaten her şeyi O yarattı. O her şeyi bilir ve 

İSLÂM ÜMMETİ DİĞER 

İNSANLAR ÜZERİNE 

“ŞÜHEDÂ: ŞÂHİDLER” 

OLARAK SEÇİLMİŞTİR.
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görür. (Bakara 2/181, 224, Âl-i İmran 3/34, 
121). Âlemde hiç bir şey O’na gizli değildir. 
(Âl-i İmran 3/5). Bu, O’nun eş-Şehîd oluşu-
nun varlık üzerindeki tecellisi, yansımasıdır. 

Allah, âfakta (dış âlemde) ve enfüste (insan 
bünyesinde) bulunan âyetlerini insana gös-
tereceğini belirttikten sonra, kendisinin her 
şeye şehîd (tanık) olduğunu haber veriyor. 
(Fussilet 41/53).

Allah’ın ‘eş-Şehîd’ isminin mü’minler üze-
rindeki tecellilerinden birisi de onlara ‘ihsan 
ve takva’ şuurunu kazandırmasıdır. Her şeye 
şâhid olduğunu söyleyen Allah, insana, onun 
şah damarından daha yakındır. (Kaf, 50/16). 
Öyleyse insan sürekli bu tanıklığın kontro-
lü altındadır. İman edenler bu gerçeği bile-
rek devamlı en iyi ameli, 
devamlı en güzel kul-
luğu yapmaya çalışırlar. 
Allah’ın insanı her an gör-
düğünün bilinmesi şuuru, 
‘ihsan’ durumu, O’na karşı 
sorumluluk bilinciyle dav-
ranma takva anlayışıdır. 
Yaptığı her şeye Allah’ın 
şâhid olduğunu, O’ndan 
hiç bir şeyin gizli kalma-
yacağını düşünen bir mü’min daha dikkatli 
hareket eder. Allah’ın razı olmayacağı işlerden 
sakınmaya çalışır.

İnsanların şehîd olması

‘Şehîd’ ismi Allah hakkında kullanıldığı 
gibi insanlar hakkında da kullanılmaktadır. 
‘Şehid’in çoğulu ‘şühedâ’ Kur’an’da daha çok 
‘şâhidler’ manasındadır. Bu çoğul hali müş-
rikler hakkında kullanıldığı zaman, sahte tan-
rılar, müşriklerin yardımcı sandığı kimseler 
veya onların lehine şehâdet edecekleri umu-
lan kimselere işaret edilmektedir.

Bir âyette geçmiş kavimlerin helâkinden ibret 
alanlar hakkında şöyle deniyor: “Şüphesiz ki 
bunda aklı olan veya pür dikkat bir şehîd 
(tanık) olarak kulak verenler için bir öğüt 
vardır.” (Kâf 50/37). Kur’an’ın haber verdiği 
bu olayları ancak onları bizzat görmüş gibi 

dikkat kesilenler anlarlar ve onlardan ders çı-
karırlar.

Kur’an Ehl-i Kitaba; “...[Doğru olduğuna] 
bizzat kendiniz şâhid (şehîd) olduğu-
nuz halde onu eğri göstermeye çalışarak, 
ona iman edenleri neden Allah yolundan 
alıko[ymaya çabalı]yorsunuz?” diye soru-
yor. (Âl-i İmran 3/99).

Allah, zafer ve hüzün günlerini insanlar ara-
sında devredip durur. Bunun sebebi, Allah’ın 
insanlar arasından ‘şühedâ-şahidler veya 
şehîdler’ seçmek istemesidir. Bu şehâdet de 
elbette Hakikat’e ilişkin olacaktır. (Âl-i İmran 
3/140).

Kur’an, “onu Muhammed uyduruyor.” diyen-
lere; “...eğer iddianızda 
doğru iseniz Allah’tan 
gayri şâhidlerinizi (yar-

dımcılarınızı) da çağı-
rın...” diye meydan oku-
yor. (Bakara 2/23). Bu 
âyetteki şühedâ’yı yardım-
cılar diye anlamak müm-
kün. 

Tevrat’a muhatap olan 
Peygamberler onunla hük-
metmişlerdi. Kendilerini 

Allah’a adamış samimi dindarlar da Tevrat’ın 
hak olduğuna şehîd idiler (tanıklık etmişler-
di). (Mâide 5/44).

Mahşer günü müşriklere Allah “Hani nerede 
ortaklarım?” diye soracak. Onlar buna şöyle 
cevap verecekler: “İtiraf ederiz ki, bizden hiç 
kimse (buna) asla şehîd (tanık) olmamıştır.” 
(Fussilet 41/47. Bir benzeri: Kasas 28/75).

İnsanların bir kısmı Allah’a karşı nankördür. 
Şükretmeyi bilmezler. Onlar bu nankörlük-
lerine kendileri de tanıklık ederler. Âyet bu 
tanıklığı ‘şehîd’ kelimesiyle anlatıyor. (Âdiyat 
100/6-7).

Peygamberlerin şehîd olması

Bütün insanlar kendi şâhidleriyle diriltilir ve 
hesapları görülür. (Nahl 16/84). 
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 “Her can, kendisiyle beraber bir sevk me-
muru ve bir şehîd (tanık) bulunduğu halde 
gelir.” (Kaf 50/21). 

“Şüphe yok ki Biz Rasullerimize ve iman 
eden kimselere, hem bu dünya hayatında 
hem de şâhidlerin dinleneceği günde (ha-
sımlarına) karşı elbette yardım edeceğiz.” 
(Mü’min 40/51).

Bu şehîd(ler) (tanıklar) kimdir? Kişinin amel 
defteri mi? Kendi zamanının peygamberi mi? 
Organları ve cild mi? Çünkü insanın organları 
ve cildi, melekler tarafından kayıt altına alın-
mış amel defteri onun aleyhine şahitlik yapa-
caklar. (Yâsin 36/65, Fussilet 41/20-21, İsrâ 
17/14, Nûr 24/). Bu şahidler yoksa melekler 
mi olacak?

Bazılarına göre kendileri-
ne hak din ve peygamber 
gönderilen her ümmetin

davet ve tebliği açısından 
şâhidi kendi peygamberi-
dir. (Taberî, Tefsir: 2/10). 
Kıyamette Allah bütün in-
sanları toplayacak, herkese 
hayatının hesabını soracak 
ve kendi peygamberlerini onlara şâhid tuta-
caktır. Davetin gereğini yaptılar mı, yapmadı-
lar mı diye.

Başka bir âyette insanların bütün şâhidlerle 
birlikte mahşer yerine geleceği söyleniyor. 
(Zümer 39/69).

Bu şâhidlerin amel defteri ya da insanın aza-
ları veya peygamberler olması muhtemeldir. 
Tıpkı Hz. Muhammed’in İslâm ümmeti üze-
rine şâhid olarak gönderilmesi gibi. (Bakara 
2/143).

Kur’an, günü gelince her ümmetten bir şehîd 
(tanık) çıkarılacağını söylüyor. (Nahl 16/84, 
89).

Hz. İsa kendisini kavmi üzerinde şehîd (ta-
nık) olarak niteliyor. 

“... Ve onların arasında yaşadığım sürece 
yaptıklarına şehîd idim (şâhidlik ettim)...” 
(Mâide 5/117).

Mü’minlerin şehîd olması

İslâm ümmeti diğer insanlar üzerine ‘şühedâ - 
şâhidler’ olarak seçilmiştir. Kur’an şöyle diyor: 
“Böylece sizi, insanlara ‘şühedâ-şâhidler 
(ve örnek) olmanız için vasat (orta) bir üm-
met kıldık: Peygamber de sizin üzerinizde 
‘şehîd-tanık’ olsun…” (Bakara 2/143).

Hz. Muhammed’in hayat tarzı nasıl ümmet-i 
İslâm’a örnek-model ise, Müslümanların ha-
yat tarzı da bütün insanlığa bir model olmalı-
dır. (M. Esed, Meal: 40).

Şâhid bir gerçeği ispat ko-
nusunda tanıklığına, yani 
bilgisine ve görüşüne da-

yanarak verdiği habere 
başvurulan verilecek hük-
me delil niteliğinde olan 
kimsedir. Şâhid, davacı ile 
davalı arasında ortada, ta-
rafsız, adil ve yalnızca ger-
çeği söyleyen, sözü dinle-
nir ve sözüne itibar edilir 

bir kimse demektir. Bundan dolayı da gerek 
hareket ve davranışları bakımından, gerek di-
ğer halleri bakımından örnek alınan kimsele-
re de ‘şâhid’ denilir.

Allah, Muhammed ümmetini insanlar arasın-
da böyle hakşinas, doğru sözlü, âdil, dürüst 
ve iyi ahlâk sahibi, ilim ve irfan ile seçkin, 
adaletli, şâhidlik yapmaya layık, imamlığa 
(önderliğe) uygun bir cemaat yapmak için, 
Hz. Muhammed’i görevlendirdi. Onun pey-
gamberliği ile insanları doğru yola ulaştırdı. 
İslâm ümmeti bu misyonunu unutmamalı. 
Müslümanlar başkalarını taklidi bırakın, ken-
dileri bizzat onlara örnek olmalılar. Böylece 
Peygamber de onlar için şâhid ve uyulacak, 
ardına düşülecek bir önder olsun. “Gerçek-
ten de Allah Resulü’nde sizin için güzel bir 
örnek vardır.” (Ahzab, 33/21) âyeti de buna 
işaret etmektedir. Müslümanlar onu, söz ve 
davranışlarında, kulluğunda kendilerini şâhid 
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tutar, bir örnek (nümûne-i imtisal) edinirler-
se ve onun getirdiği sırat-ı müstakim üzerin-
de giderlerse; insanlar da onların arkasından 
gelir: Onları kendilerine imam (önder) tanır, 
hakkın açığa çıkması için onlara başvurur. 
(Elmalılı, Tefsir: 1/432).

Şehîd, tanık anlamına, hayatını imanına şahit 
kılan ve çağına şâhid olan anlamına geldiği 
gibi, ‘örnek, model’ anlamına da gelir. Üm-
metin ‘şehîd’ olması, insanlığın imanına şahit 
olan ve insanlığı imanına şahit kılan ana yü-
rekli toplum olması demektir. (M. İslâmoğlu, 
Meal: 54).

Allah, önderlik şerefiyle, 
insanlar önünde Hakk’a 
şâhidlik etme görevini 
aynı düzeyde tutmaktadır. 
Önderlik şerefli bir konum 
olmakla birlikte, yanında 
birçok şerefli sorumluluk-
ları da getirmektedir. Bu 
görev peygamberin diğer 
insanlara şahidlik etmesi 
gibi, İslâm toplumunun 
da diğer insanlar önünde 
hakkın, doğruluğun ve 
adaletin yaşayan şahitleri 
olmalarını ve bunu tüm 
dünyaya göstermeleri demektir. (Mevdudi, 
Tefhim: 1/123).

Mü’minler öncelikle Kelime-i Şehâdeti söyle-
yerek Allah’tan gelen Vahyi kabul eder. Bunun 
gerçek olduğuna insanlığın karşısında şâhidlik 
ederler ve şehîd olurlar. Sonra da hayatları-
nı kabul ettikleri bu şehâdete şâhid tutarlar. 
Böylece onlara İslâm’ın somut birer temsilcisi 
olurlar. Bu temsilcilik de insanlık için bir mo-
deldir, bir örnekliktir. Onlar tıpkı Hz. İsa’nın 
mü’minleri (Havâriler) gibi derler:

“Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve 
Peygamber’e uyduk. Şimdi bizi (birliğini ve 
peygamberlerini tasdik eden) şâhidlerden 
yaz...” (Âl-i İmran 3/52, Maide 5/111).

Mü’minler, Mahşer meydanında şehâdet sa-
hibi kimseler (şühedâ) ile beraber olmayı 

isterler. (Âl-i İmran 3/53). Zaten Allah’a ve 
Rasulüne itaat eden kimseler her zaman pey-
gamberler ve ‘şühedâ ‘hakikat’e gönülden 
şâhidlik yapanlar’ ile beraberdirler. (4/Nisa, 
69). Bu âyette geçen ‘şühedâ’; hakk’a ve ha-
kikate şâhidlik edenler olabileceği gibi, Allah 
yolunda canlarını feda eden ‘şehîd’ler anlamı-
na da gelebilir. 

Hz. Muhammed’in şehîd olması

Kur’an’da Hz. Muhammed ‘şehîd’ sıfatıyla da 
anılmaktadır. O, hem kendi ümmeti için, hem 
bütün insanlar için bir şehîdtir. İslam ümme-
tinin vasat (dengeli) ümmet yapılmasının se-

bebi Hz. Muhammed’in 
onlar üzerine bir ‘şehîd-
tanık’ olmasıdır. (Bakara 

2/143). 

“... Size bundan önce 
Müslüman ismini O ver-
di. Bunun sebebi, Rasûl 
sizin üzerinize, sizler de 
insanlar üzerine ‘şehîd’ 
(tanık/örnek) olasınız 
diye...” (Hac 22/78).

Allah, her şeyin şâhidi 
(veya şehîdi) olduğu gibi, 
aynı zamanda Peygamber 

de hakikatin ve insanların hakikat karşısında-
ki duruşlarının bir şâhididir. (Taberî, Tefsir: 
2/10-13).

Şehîd ve şâhid’in bir anlamı da ‘temsil eden, 
şahsında gösteren’ demektir. Peygamberler 
Allah’ın irade ve rızasını temsil eden, onun 
dilediği, beğendiği, hoşnut olduğu kulluğu 
kişiliklerinde gerçekleştirmiş kâmil insan-
lardır. Bir manada tebliğ ettiklerinin canlı 
şâhidleridir. (Kur’an Yolu: 2/52).

Kur’an şöyle diyor: 

“O gün her ümmetin içinden kendilerine 
birer şâhid göndereceğiz. Seni de hepsinin 
üzerine şâhid olarak getireceğiz...” (Nahl 
16/89).

 “Asıl her toplumdan bir şâhid (şehîd) ge-
tirdiğimiz ve seni de onlar aleyhine şâhid 
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gösterdiğimiz zaman ne olacak (onların 
hali).” (Nisâ 4/41-42). 

Burada zımnen: Peygamberlik ‘bir toplumsal 
şâhidlik’ kurumudur deniliyor. (M. İslâmoğlu 
Meal: 159). İyi ahlâkı tamamlamak için gön-
derilmiş, hak dinin değişmez esaslarını yeni-
den tebliğ etmiş ve uygulamış, kıyamete kadar 
hükmü geçerli olacak bir din ve hayat nizamı 
getirmiş olan Son Peygamber, hem kendi üm-
metinin hem de bütün peygamberin şâhidi 
olacaktır. 

Şehîd, hayatını imanına şahit kılan

İnsan, gerek aklıyla, gerekse duyularıyla bir 
şeyin doğru olduğunu anlarsa ya da o şe-
yin doğru olduğundan 
emin olursa, onu itiraf 
eder, onun öyle olduğu-
na tanıklık eder. Tanıklık 
ettiği şeyin var oluşun-
dan asla şüpheye düşmez. 
O şey önündedir, bilgisi 
dâhilindedir, ispatlıdır, de-
lili vardır, kabul edilebilir 
durumdadır. 

Şehâdet; Vahyin hak oldu-
ğuna şâhidlik etmek, yani 
İslâm’a iman etmektir. Kur’an’ın bildirdikleri-
nin doğruluğundan emin olmak, onun haki-
kat olduğuna şâhid olmak demektir. Burada 
duygularla bir şeyin doğruluğu gözlenmiş, 
emin olunmuş ve bu doğrulayıcı tavır bir 
‘şehâdetle/tanıklıkla’ ortaya konulmuştur.

Mü’min bu doğrulama işini sözüyle ve özüyle 
yapabilen şehîd’tir. Müslümanlar, aslında Ha-
kikatin canlı şehîd/tanıklarıdır.

“Allah’a ve Peygamberine iman edenler 
(evet) işte onlar, Rabbleri yanında sözü 
özü doğru olanlar ve şehîdlik mertebesine 
erenlerdir. Ödül de onların, nur da onların 
olacaktır...” (Hadid 57/19).

Onlar iman sözünü özleriyle ve fiilleriyle tasdik 
edip sıddîk (doğruluk ve dürüstlük sembolü) 
olurlar, bütün benlikleriyle Allah’tan gelen 
gerçeğe şâhidlik ederler. Bu tasdik ve şehâdet, 

Haktan geleni alıp kabul etmek, inanmak ve 
hayat haline getirmektir. Bu hem iman iddiası 
açısından hem Hakikati başkalarına ulaştırma 
açısından model olmayı kapsar. 

İnsanın yaratılış sebebi bir anlamda bu 
‘şehâdeti’ ikrar etmesi içindir. Yerde ve gökte 
olan her şey zaten buna şâhidtir. (Âl-i İmran 
3/83, Ra’d 14/15). Bazı mü’minlerin “Yarab-
bi! Bizi şâhidlerden yaz.” diye dua etmeleri 
bu gerçeğe ve bu samimiyete işaret etmekte-
dir. (Âl-i İmran 3/52, Maide 5/111).

Gerçek mü’minler, böyle bir ‘şehâdeti’ hak-
kıyla yerine getiren, bunu ifadeleri, fiilleri ve 
tercihleriyle ortaya koyan kimselerdir. “On-

lar ki, şâhidlik görevi-
nin hakkını verirler.” 
(Meâric 70/33). Burada-

ki şâhidlik, hakkın ortaya 
çıkması için yapılabilecek 
şâhidlikleri kapsadığı gibi, 
Kelime-i Şehâdet’in gereği 
de olabilir. 

Kur’an, insan bünyesin-
deki ve kâinattaki kevnî 
(varoluş) âyetlerine dikkat 
çekerek, o âyetlerin ifade 

ettiği gerçeğe şâhidliğe çağrı yapıyor. Zira bu 
şâhidlik (şehîd olma) bir mahkemedeki bir 
olayla ilgili, ya da iki kişi arasında yapılabi-
lecek tanıklık değildir. Bu şehîdlik (şehâdet); 
ciddi bir karar, önemli bir adım, insanın bü-
tün bir hayatını kuşatacak bir seçim, insanla 
ilgili her şeye yön veren bir tercihtir. Bununla 
kişi nasıl bir yaşayacağını kendine ve çevresi-
ne kararlılıkla duyurur. 

Bu şehîdlik (şehâdet) ne yaptığının farkında 
olmak, neyi kim adına yapacağını karar ver-
mek, yapması veya yapmaması gerekenleri 
anlamak, hangi değerleri kuşanacağını bil-
mek, kime ve niçin söz verdiğinin farkında 
olmaktır. Neye ve nasıl şâhidlik yaptığını, ki-
min için model olduğunu bilmek ve bu temsil 
görevini hakkıyla yapmaya hazır olmaktır.

‘Şehâdet’ ilimle ve yaşantı ile Hakk’a şâhidlik 
etmek olduğu için, bunun göstergesi olarak 

ÇAĞIMIZDA ‘ŞEHÎDLİK’ 
KAVRAMI DA DİĞER 

BİR TAKIM DEĞERLER 
GİBİ YIPRATILDI, BİRAZ 
DA UCUZLATILDI. OYSA 
ŞEHÎDLİK İSLÂM’A AİT 
BİR DEĞER VE AYIRT 
EDİCİ BİR SIFATTIR.
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Allah yolunda can vermeye de ‘şehâdet-şehîd-
şehîdlik’ kelimeleri kullanılır. Bu şehîdlik, 
şehâdetin bir başka şekilde ifade edilmiş ha-
lidir.

Ancak asıl ‘şehâdet/şehîdlik’ yakîn bilgi (ilim), 
adalet, takva ve İslâmî yaşayışla Hakk’a şâhid 
olmaktır. Bu manada bütün mü’minler bi-
rer şehîd’tir. Onlar tıpkı şöyle demiş olurlar: 
İman ettiğim ilkeler/esaslar doğrudur. İşte 
ben bunu onları hayatıma uygulayarak ispat 
ediyorum.

Yaşayan şehîd: Hayatını imanına şâhid yapan. 
O yaptığı hayırları, işlediği salih amelleri/iba-
detleri, arkada bıraktığı sadaka-i câriyeleri, 
iyilik ettiği kişileri, in-
sanlık kubbesine bırak-
tığı hoş sedaları imanına 
şâhid kılar. 

Mü’min, kendi zamanın-
da, insanlar arasında hak-
kın ve hakikatin şâhididir. 
O bunu diliyle ifade ettiği 
gibi, yüreği ile tasdik eder, 
amelleriyle (yaşantısıyla) 
de kuvveden fiile, batın-
dan zahire, iddiadan ispata, fikirden eyleme, 
imandan hayata aktarır. Böylece insanlık için 
bir model olmaya çalışır.

Şehâdet getirerek şehîd/şâhid olmak aynı za-
manda mü’mine bir emanettir. Ona düşen bu 
emaneti hakkıyla korumaktır. 

Allah yolunun şehîdleri

‘Şehîd’ kavramı Kur’an’da bir kaç anlamda 
kullanılmasına rağmen, şehîd deyince akla 
daha çok Allah yolunda öldürülen kimseler 
gelmektedir. Kavram (ıstılah) olarak ‘şehîd’; 
Allah yolunda, O’nun dini uğrunda çalışırken 
ya da cihad ederken canını veren, bu uğurda 
ölen kimse demektir. Bunlara ‘fiilî şehîdler’ 
diyebiliriz. Hadis kaynaklarında bu mana-
da bol bol geçmektedir. (bkz: el-Mu’cemu’l-
Müfehres: 3/ 198-202).

Bu gibi kimselere ‘şehîd’ denmesinin sebebi, 
onların cennetlik olduğuna şâhidlik edilme-

si, Allah’ın huzurunda her zaman diri olma-
ları, ölümleri anında meleklerin onlara şâhid 
olmaları veya doğrudan cennete giderek 
Allah’ın onlar için hazırladığı çeşitli nimetle-
re şâhid olmalarıdır. (V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-
İslâmî 2/487).

Kur’an onlar hakkında ‘şehîd’ kelimesi yerine 
“Allah yolunda öldürülenler.” ifadesini kullan-
makta, onların Allah katında diri olduklarını 
ve Allah’ın verdiği şeylerle rızıklandıklarını 
açıklıyor. (Bakara 2/154, Âl-i İmran 3/169-
171). Allah, kendi yolunda ölenlerin ücretini 
vereceği gibi, onların bütün günahlarını da 
affedecek ve onları altlarından ırmaklar akan 
cennetlere koyacaktır. (Âl-i İmran 3/195, Nisâ 

4/74). 

Peygamberimiz de birçok 
hadisinde Allah yolunda 
mal ve can ile çalışmanın, 
malı ve canı Allah yolunda 
fedâ etmenin faziletini, Al-
lah katındaki değerini an-
latmaktadır. 

Onlar, şehâdetlerini canla-
rıyla ortaya koyan, hakika-

tin fedakâr şahidleridir. 

Onlar, şehâdeti/şehîdliği yürekten dile, dilden 
bedene, bedenden de cana, candan ümmete 
taşıyan; en cesur şahîdlerdir. 

Onlar, yüreklerinde kökleşen şehâdet/şehid-
lik iddiasını can vererek ispat eden sadıklar-
dır. (Ahzâb 33/23).

Onlar, sürekli diri kalabilmeyi, şehâdetlerinin 
bir mükâfatı olarak hak eden ölümsüz 
şâhidlerdir. 

‘Şehâdet/şehidlik’ olayı, Allah’a ve iman il-
kelerine güçlü bir tanıklıktan sonra, bu 
şâhidliğin bir gereği olarak O’nun dinine in-
fak, salih amel ve cihadla yardım etmenin ve 
bu uğurda canı feda edebilmenin bir sonucu 
ve mükâfatıdır. 

Hadislere göre şehîdler acı çekmeden ölür. 
Kul hakkı dışındaki günahları affedilir. Kabir 
azabı çekmezler. Akrabalarına şefaat eder-

İSLÂMÎ DEĞERLERE 
KARŞI OLANLARIN, 
KENDİ KUTSALLARI 
UĞRUNA ÖLENLER 
HAKKINDA ŞEHÎD 

KELİMESİNİ 
KULLANMALARI 

DOĞRU DEĞİLDİR.
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Şehîd Kime Denir?

ler. (Tirmizi, F. Cihad/25, 26 - 1663). Cen-
nete ilk girenlerdendir. (Müslim, İmare/143 
4913- Ebu Davud, Cihad/27-2522). Hiç kim-
se dünyaya dönmek istemediği halde şehidler 
dünyaya dönüp yeniden Allah yolunda cihad 
etmek isterler. (Buhari, Cihad/6 (2795), 21 
-2817). Müslim, İmare/109 (4867) Tirmizi, F. 
Cihad/13 (1643), 25 -1661).

Bu kadar yüce derecelere ulaşacak olan “şehid 
kimdir?” sorusu sorulabilir.

Şu hadis bize bu konuda bir ipucu vermek-
tedir. “Kim Allah yolundadır?” diye sorulan 
bir soruya karşılık Peygamber şöyle buyurdu: 
“Kim Allah’ın adını, hükmünü yüceltmek, her 
şeyin üstüne çıkarmak için savaşırsa, o Allah yo-
lundadır.” (Buharî, Cihad/15 (2810). Müslim, 
İmare/149-150 (4920). İbni Mace, Cihad/13 
(2783). Nesai, Cihad/21. Tirmizi, F. Cihad/15 
-1645). 

Allah, kendi yolunda çalışanları ve bu uğurda 
canlarını cennet karşılığı seve seve verenleri 
bilmektedir. Bazı ölüler hakkında bizim ne 
dediğimiz değil, Allah’ın o ölüye nasıl mua-
mele edeceği önemlidir.

Şehîdlik İslâm’a ait bir değer ve ayırt edici bir 
sıfattır. Çağımızda ‘şehîdlik’ kavramı da di-
ğer bir takım değerler gibi yıpratıldı, biraz da 
ucuzlatıldı. Şehîd ve şehâdetin ne olduğu bu 
kadar açıkken, İslâmî ölçülere göre yaşama-
yanların, hatta İslâmî değerlere karşı olanla-
rın, kendi kutsalları uğruna ölenler hakkında 
İslâm’a ait bu kelimeyi kullanmaları doğru 
değildir.

Şehîdlerin Çeşitleri 

Şehîdleri bir kaç gruba ayırmak mümkündür. 
Çünkü hadislerde farklı şekillerde ölenlere 
‘şehîd’ denmektedir. 

1- Hükmen şehîd: Bunlar, İslâm uğruna sava-
şırken ölen kimselerdir. Kur’an bunlara “Allah 
yolunda öldürülenler.” demektedir. (Bakara 
2/154. Âl-i İmran 3/169). Allah yolunda öl-
dürülen şehîdler yıkanmaz ve kefenlenmez. 
(Neseî, Cenâiz/82 no: 2004 V. Zuhaylî, el-
Fıkhu’l-İslâmî 2/491). Bunlara dünyanın ve 

âhiretin şehîdi denilir. Çünkü dünyada Müs-
lümanlar onlara şehîd muamelesi yaparlar, 
âhirette ise zaten şehîd kabul edilirler. 

2- Âhiret şehîdi: Bunlara Ahirette şehîd mua-
melesi yapılması umulur. Bazı hadislerde Allah 
yolunda öldürülenler dışında bazı kişilerin de 
şehîd sayılacağı söyleniyor. Mesela, can, malı, 
namusu uğrunda (Tirmizî, Diyât/21 (1418-
1421), yaygın bulaşıcı hastalık sebebiyle 
(Buharî, Cihad/30-2829 Müslim, İmâre/164-
165, 4940-4944) ölenler.

Müslüman olarak vatanını düşmanlara veya 
eşkıyaya karşı savunurken öldürülenler, malı 
uğrunda ölen kimse hükmüne girebilir. Tabii 
bunun için o kimsenin herhangi bir devletin 
memuru değil, Müslüman olması şarttır.

“Kim samimi bir şekilde şehitliği istese, ya-
tağında ölse bile Allah onu şehitler menzili-
ne ulaştırır.” (İbnu Mace, Cihad/15 (2797). 
Müslim, İmâre/156, 157 (4929-4930). Neseî, 
Cihâd,/36 (3164). Tirmizi, Fedailu’l-Cihad/19 
(1653).

Doğumdan dolayı vefat eden kadın, boğula-
rak, yanarak ölen mü’minler de şehit sayılı-
yor. (İbnu Mace, Cihad/17 (2803-2804).

Bazı kaynaklarda, hata yoluyla ölenler, Al-
lah yolundaki savaşta yaralanıp da sonradan 
ölenler, çocukken ölenler, yanarak, boğu-
larak, göçük veya çığ altında kalarak ölen-
ler, doğum yaparken ölen kadınlar, gurbette 
veya ilim yolunda ölen Müslümanların da bu 
gruba girdiği söyleniyor. (Buhârî, Cihâd/30 
(2830). Müslim, İmâre/164 (4940). Tirmizî, 
Cenâiz/65 (1063), Fedâilu’l-Cihâd/14 (1644). 
Nesaî, Cihâd, 36 (3165-3166).

3- Dünya şehîdi: Allah yolundaki bir savaşa 
katılmasına rağmen Allah rızası için değil de 
başka bir amaçla savaşıp ölenler. Ya da İslâmî 
ölçülere uymadığı halde insanların şehîd de-
dikleri kimseler. Bunlara dünyada insanlar 
şehîd dese bile onların sehîd olup olmadıkla-
rını sadece Allah bilir. (V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-
İslâmî 2/492, DİA 38/429, Şâmil İA 6/22). 





52

rapça ş.h.d. kökünden türemiş olan şe-
hadet kelimesi sözlükte “bir şeyin ma-

hiyetine vâkıf olmak, bir şeyi kesin olarak 
bilmek, onu sözlü olarak ifade etmek” gibi 
anlamlara gelmektedir. Aynı kökten türemiş 
bir sıfat olan “şehîd” ise “kesin olarak bilen, 
bildiğini haber verme konusunda güvenilir 
olan” kimse için kullanılmaktadır. Bu an-
lamda Kur’ân’da Yüce Allah’ın güzel isimle-
ri arasında yer almış, hadis mecmualarında 
da el-Esmâü’l-Hüsnâ içerisinde sayılmıştır. 
Allah için kullanıldığında kısaca “her şeyi 
gözetlemiş olarak bilen, hiçbir şey ilminden 
gizli kalmayan” manasına gelmektedir.1

Kur’ân’ın anlaşılması için ön palana çıkan ve 
anahtar vazifesi gören şehadet kelimesi, tarihî 
süreç içerisinde daha çok Allah yolunda öldü-
rülenler için kullanılmıştır. Ancak Kur’ân’da 
farklı kip ve kalıplarda olmak üzere toplam-
da yüz elli defadan daha fazla geçtiği halde, 
bu anlama işaret eden unsurların da bulun-
duğu daha geniş bir manada kullanılmıştır.2 
Bu âyetlerde özet olarak Allah’ın bir ismi, Hz. 
Peygamber ve ümmetinin bir özelliği; şahitlik 
etmek, yardımcı ve destekçi olmak, tanıklık 
etmek, müşahede etmek, hazır bulunmak, 

1 Bk. Bekir Topaloğlu-İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri 
Sözlüğü, İstanbul 2010, s.288.

2 Bk. M. Fuâd Abdülbâkî, “ş.h.d”, el-Mu‘cemü’l-
Müfehres li Elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm, s.388-390.

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Şehadet 
Canlı Tanık Olmaktır

Kuşkusuz Her Peygamber 

Ümmeti İçin Bir Şehiddir.
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gözetleyici melek gibi anlamlara gelmekte-
dir. Şüphesiz bu anlamların her biri, üzerinde 
uzun uzun durulmaya değerdir. Ancak bunlar 
arasından peygamberlerin bir özelliği olarak 
sunulan ve onların hayatın her aşamasında 
canlı bir tanık olarak; hem söz ve fiilleriyle 
hem de ahlâk ve tasarruflarıyla ümmetlerine 
örnek olmalarına işaret eden âyetleri de mer-
keze alarak bir tespitte bulunmaya çalışılacak-
tır. Kuşkusuz her peygamber ümmeti için bir 
şehiddir (canlı tanık). Ancak canlı tanık olma 
özelliğiyle kıyamete kadar ümmetine ışık tuta-
cak olan Hz. Peygamber’in 
şehadeti, günümüzde 
ümmetinin yaşadığı so-
runların çözülmesinde de 
önemli mesajlar içermek-
tedir. Kültürümüzde Al-
lah yolunda öldürülenlere 
şehîd denilmesinin sebebi, 
söz konusu şehidin canıyla 
davasının önemini ispatla-
mış olmasıdır. Şehid olmak 
suretiyle uğruna can verdiği değerlerin ne ka-
dar yüce değerler olduğuna canlı bir şekilde 
tanıklık etmektedir. 

Bütün peygamberlerin “ümmetlerinin ara-
sından, onlardan biri”3 olarak gönderilmesi-
nin de “canlı tanık” olmalarıyla doğrudan bir 
ilişkisi vardır. Zira canlı tanık olabilmesi ve 
bu tanıklığının muhatapları tarafından doğru 
anlaşılıp uygulanabilmesi için, onlarla aynı 
imkân ve zaaflara sahip olması lazımdır. Ger-
çekten de birer beşer olarak Allah’ın gönder-
diği peygamberler, muhatap aldıkları kitleler 
gibi insanî bütün özelliklere sahiptirler. Onlar 
gibi gelişme safhalarından geçmiş, hayatlarını 
sürdürebilmeleri için beslenmeye ihtiyaç duy-
muş, korku, ümit, sevinç, hüzün gibi özellik-
leri onlarla paylaşmışlardır. “Canlı bir tanık 
olarak” sunulan ve bu yönüyle mü’minlere 
örnek olarak gösterilen Hz. Peygamber’in ha-

3 Bu anlama gelen âyetlere örnek olarak bk. el-
Bakara 2/151: “Nitekim kendi aranızdan, size 
âyetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındı-
ran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilme-
diklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik.”

yatına bakıldığında bu durumu açık seçik bir 
şekilde görmemiz mümkündür. 

Kur’ân’da Hz. Peygamber’in insanlara (üm-
metine) getirdiği dinin özelliklerinden biri 
olarak ölçülü, dengeli ve aşırılıklarının olma-
masından bahsedilmektedir. “Böylece, sizler 
insanlara birer canlı tanık  (şehîd) olasınız 
ve Peygamber de size canlı bir tanık (şehid) 
olsun diye sizi dengeli bir ümmet yaptık.”4 
Buna göre peygamberlerin canlı tanık olma-
ları sadece yaşadıkları kısacık ömürleriyle 
sınırlı tutulmamakta, hayatta iken ulaşama-

dıkları yerlerde, vefatla-
rından sonra da ulaşa-

madıkları çağlarda üm-
metleri tarafından devam 
ettirilmesi istenmektedir. 
Kur’ân’da söz konusu ta-
nıklık İslâm’ın aslî bir un-
suru, Müslüman olmanın 
temel gereklerinden biri 
olarak sunulmaktadır: 
“Allah uğrunda hakkıyla 

cihad edin. O, sizi seçti ve dinde üzerinize 
hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim’in 
dinine uyun. Allah, sizi hem daha önce hem 
de bu Kur’an’da Müslüman diye isimlendirdi 
ki, Peygamber size canlı tanık (şahit ve ör-
nek) olsun, siz de insanlara canlı tanık (şahit 
ve örnek) olasınız.”5 Canlı tanık olma misyo-
nu, ilâhî vahye muhatap olan herkesin yerine 
getirilmesi gereken bir yükümlülük olarak 
sunulmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamber ve di-
ğer peygamberlerin mahşerde de ümmetlerin 
hesabı anında birer şahid olarak hazır bu-
lunacakları ve kendilerinden istenilen canlı 
tanık olma vazifesini nasıl ifa ettiklerine dair 
sorgulama safhası geçireceklerine dair âyetler 
de Kur’ân’da bir hayli fazladır.6

4 el-Bakara 2/143.

5 el-Hac 22/78.

6 Örnek olarak bk. “Her ümmetten bir şahit çıka-
rırız ve (kâfirlere), “Kesin delilinizi getirin” deriz. 
Onlar da gerçeğin Allah’a ait olduğunu bilirler ve 
(Allah’a ortak diye) uydurdukları şeyler kendile-
rini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir” (el-
Kasas 28/75); “(Ey Muhammed!) Her ümmetin 
kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceği-

CANLI TANIK OLMA 

MİSYONU, İLÂHÎ 

VAHYE MUHATAP OLAN 

HERKESİN YERİNE 

GETİRMESİ GEREKEN 

BİR YÜKÜMLÜLÜKTÜR. 
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Hz. Peygamber ve diğer peygamberlerin canlı 
tanık olmaları günümüzde ümmetin yaşadığı 
birçok problemin çözümünde de son dere-
ce önemlidir. Hz. Peygamber’in hayatından 
günümüze bir takım iz düşümler aldığımız-
da bu sorunların önemli ölçüde çözüldüğü 
görülecektir. Sosyal olayların tarih içerisinde 
tekrarlanarak devam edegeldiğini görmekte-
yiz. Ümmetin günümüzde yaşadığı bir kısım 
sorunların benzerlerini Hz. Peygamber hayatta 
iken yaşamış, İlâhî vahyin de desteğiyle bun-
ları çok başarılı bir şekilde çözmüştür. Söz ge-
limi Hz. Peygamber’in affediciliği o dönemde 
önemli açılımlara sebep 
olmuş, insanların kendi-
lerine ayna tutarak hakkı 
görmelerine sebep olmuş-
tur. Birçok defa affediciliği 
ön plana çıkmakla beraber, 
bunlardan birini örnek ve-
rerek, bu alicenaplığın ne-
ticelerine dikkat edelim.

Hz. Peygamber’in hayatın-
da unutamayacağı çok önemli badirelerden 
geçtiği, bazı olaylardan çok fazla etkilendiği 
muhakkaktır. Ancak onun hayatına baktığı-
mızda birkaç olayın diğerlerine nispetle daha 
çok ön plana çıktığını görmekteyiz. Örneğin 
Hz. Hatice ve Ebû Tâlib’in ölümü onun için 
büyük bir hüzün ve teessüre sebep olmuş-
tur. Öyle ki kaynaklar bu yıldan bahseder-
ken “üzüntü yılı” anlamında senetü’l-hazen 
demektedir. Aynı şekilde son bir ümit olarak 
Tâif’e gitmesi ve orada karşılaştığı muamele, 
onun hayatında son derece önemli izler bı-
rakmıştır. Bilindiği gibi Tâif dönüşü bir müş-
rik olan Mut‘im b. Adiy’in himayesinde ancak 
Mekke’ye girebilmiştir. Yıllar sonra Mekke’nin 
Fethini müteakip çevrede kabilelerle yapı-

miz, seni de onların üzerine bir şahit olarak geti-
receğimiz günü düşün” (en-Nahl 16/89); “Ben on-
lara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: Benim 
de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk 
edin (dedim.) Aralarında bulunduğum sürece on-
lara şahit (ve örnek) idim” (el-Maide 5/117); “Her 
ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların 
üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onla-
rın hâli nice olacak!” (en-Nisa 4/41).

lan savaşlarda elde edilen ganimet ve esirler 
Ci’râne’de toplandığında Hz. Peygamber, 
Cübeyir b. Mut‘im’i de esir arasında görünce 
“Şimdi o ihtiyar baban olsaydı bütün esir ve 
ganimetleri ona bağışlardım.” diyerek söz ko-
nusu himâyeye göndermede bulunarak vefa 
borcunu dile getirmiştir. Ancak bütün bun-
larla beraber kanaatimce, Hz. Peygamber’in 
en çok etkilendiği, en çok üzüldüğü olay 
Hz. Hamza’nın Uhud’da şehid olmasıdır. Hz. 
Peygamber’in yaralı bir şekilde Uhud’dan 
Medine’ye girerken ifade ettikleri ve vefatına 
kadar hayatında Uhud’a ayrı bir yer verme-

si, sıklıkla burayı ziyaret 
etmesi gibi tavırlarından 
bu sonucu çıkarmamız 

mümkündür.

Kuşkusuz maksadımız Hz. 
Peygamber’in hayatından 
bir kısım anekdotlar suna-
rak onun en çok etkilendiği 
olayları tespit etmek değil-
dir. Söz konusu zorlukları 

yaşamasına rağmen neticede canlı bir tanık 
ortaya koyduğu çözümlere bakarak günümüze 
iz düşümler almaktır. Bu hatırlatmadan sonra 
tekrar Hz. Peygamber’in hayatına dönelim. Bi-
lindiği gibi Mekke’nin fethi öncesi bütün as-
habını, özellikle komutanları uyararak kutsal 
topraklara kan dökülmeden girilmesi için çaba 
harcamalarını tavsiye etmiştir. Gerçekten çok 
münferit bir iki olay dışında bu talep yerine 
getirildi. Ancak onun Mekke’ye girmeden bu-
rada meskûn bulunan ahaliye; “Evinde kalan 
emandadır, Kâbe’ye sığınan emandadır, Ebû 
Süfyân’ın evine sığınan da emandadır.” şeklin-
deki ilanını ve bu ilanın içerdiği stratejiyi anla-
mak çok da kolay değildir. Evine ya da Kâbe’ye 
sığınanlara eman verilmesini anlamak müm-
kündür. Ancak Uhud ve Hendek’te Kureyş or-
dularını yönetmiş bulunan Ebû Süfyân’ın evi-
ne sığınanlara eman verilmesi büyük bir viz-
yonun neticesidir. Bu vizyon, Fetihle beraber 
her şeyin bitmediğini, bundan böyle bir arada 
yaşamak gerektiğini ve biraradalığın kolaylaş-
ması için kimsenin kimseyi alçaltmaması, hor 
ve hakir hale getirmemesi gerektiğine işaret 

EBÛ SÜFYÂN’IN EVİNE 

SIĞINANLARA EMAN 

VERİLMESİ BÜYÜK 

BİR VİZYONUN 

NETİCESİDİR.
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ediyordu. Sahip olduğu mesaj ve vizyon gereği 
Hz. Hamza’nın katlini azmettiren, şehid olmuş 
bedenine işkence eden şahısların evine imtiyaz 
veriyordu. 

Hz. Peygamber, fetih sonrası Kâbe’nin yanın-
da toplanan Kureyş’e, Hz. Hamza’nın katille-
rinin de aralarında bulunduğu topluluğa “Bu-
gün benden ne yapmamı beklersiniz?” diye 
sorduğunda; “Sen iyi bir kardeş, iyi bir kardeş 
oğlusun. İyilik gördük, iyilik bekleriz.” cevabı 
ile karşılaşmıştı. Bunun üzerine “Bugün size 
Yûsuf’un kardeşlerine söylediğinin aynısını 
söylüyorum; “Bugün sizi 
kınamak yok, Allah sizi 
affetsin! O, merhametli-
lerin en merhametlisidir.”7 
Haydi, serbestsiniz.” bu-
yurmuştur.

Ümmeti için canlı bir 
tanık (şehîd) olan Hz. 
Peygamber’in affedicilik 
özelliğini bu örnek kadar 
çarpıcı bir şekilde anlatan 
olaylar az olabilir. Ancak 
insanlarla ilişkilerinde ha-
yatının en temel özellikle-
rinden birinin bu olduğu ve hep bu yönde tavır 
takındığı bir gerçektir. Kur’ân onu bizim (üm-
met) için bir canlı tanık (şehîd), bizi (ümmeti) 
de sair insanlar için canlı birer tanık (şehîd) 
olarak sunmaktadır.8 O, gerçekten kendisi için 
belirlenen bu misyona uygun olarak yaşadı ve 
hayatın her alanında görevini başarıyla ifa etti. 
Bize gelince; günümüzde yaşadığımız birkaç 
örnek üzerinden bunu test etmemiz mümkün-
dür. Bunu birkaç soru sormak suretiyle ifade 
etmeye çalışalım. Hepimizin uzun süredir bü-
yük bir üzüntü ve çaresizlik içerisinde izlediği-
miz Suriye’de yaşanılan insanlık dramı artarak 
devam etmektedir. Maalesef ümmetin bir kıs-
mı bir tarafta, diğer kısmı da öteki tarafta yer 
almaktadır. Soru şudur: “Acaba yönetimdeki 
zalimlerden yana tavır alan kesimler, olası bir 
devrim neticesinde, geçmişi aratmayacak bir 

7 Yûsuf 12/92.

8 el-Bakara 2/143.

şekilde yaşanılabileceğine inansalar, duruşla-
rında bir değişiklik meydana gelmez mi?” Aynı 
şekilde sorumuzu değiştirerek Libya’da yaşanı-
lanlara uyarlamamız mümkündür: “Acaba bir 
arada ve barış içerisinde yaşama ortamı oluş-
turmak için Hz. Hamza’nın katilleri de dahil 
bütün düşmanlarını büyük bir alicenaplıkla 
affeden Hz. Peygamber, Libyalı devrimcilerin 
zalim Kaddafî’ye reva gördüklerini görseydi, 
ne derdi?” 

Benzer soruları ülkemizde yaşanılan ve bü-
yük bir kangren haline gelen olaylar için de 

sormamız mümkündür. 
“Acaba uzun süredir dağ-
lara çekilerek ve çoğu za-

man şer odaklarının irade-
si doğrultusunda ülkemize 
büyük acılar yaşatan PKK 
örgütünü idare edenler, 
silah bıraktıkları takdir-
de Hz. Peygamber’in söz 
konusu tavrına benzer bir 
tavırla karşılaşacaklarına 
inansalar tavırlarında bir 
değişiklik olmaz mı?”

Şüphesiz bu soruları ço-
ğaltmamız mümkündür. Bu sorulara verile-
cek cevap da üç aşağı beş yukarı herkes ta-
rafından hemen hemen bilinmektedir. Sorun 
şudur: Canlı bir tanık olan Hz. Peygamber 
zulüm görürken istikametini bozmadığı gibi, 
güçlü duruma geldiğinde de intikam peşinde 
olmadı, devr-i sabık yapmadı, affetti, görmez-
likten geldi ve tavrıyla insanların yüreklerini, 
gönüllerini fethetti. Onun yaşadığı çağın ve-
fatından sonra bile, belki de kıyamete kadar 
“asr-ı saadet” olarak tanımlanmasının altında 
yatan hikmet bu olsa gerektir. Sonuç olarak 
ümmetin tamamı, ama özellikle de iktidar 
sahiplerinin, Hz. Peygamber’in muktedir 
iken nasıl canlı bir tanık olduğunu yeniden 
anlamaya çalışması gerekiyor. Aksi takdirde 
Kur’ân’ın bizim için belirlediği rolü kabul et-
memiş olarak ölebiliriz.



İKTİDAR 

SAHİPLERİNİN, 

HZ. PEYGAMBER’İN 

MUKTEDİR İKEN 

NASIL CANLI BİR 

TANIK OLDUĞUNU 

YENİDEN ANLAMAYA 

ÇALIŞMASI GEREKİYOR.
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ehadet konulu 26. sayımızın söyleşi kö-
şesi için isimler müzakere edilirken ilk 

akla gelen, dostum Mehmet Birsin oldu. Muş 
Alparslan Üniversitesi İlahiyat Eğitim Fakülte-
si Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Birsin 
ile söyleşi yapmaya karar vermemizin sebebi, 
konuya ilişkin derinlikli akademik çalışmaları 
yanında cesaretle ve açık bir dille şehadet ko-
nusunu ele alması oldu. Fıtır bayramını vesile 
bilerek kendisiyle söyleşi yapma teklifimizi ka-
bul ederek sorularımızı içtenlikle cevaplayan 
Mehmet hocanın değerli görüşlerini ilgiyle 
okuyacağınızı umut ediyorum. 

Mehmet Hocam, söyleşimize şehitlik kav-
ramının etimolojisiyle başlamak istiyorum. 
Şehit ve şehadet kelimelerinin lugat anlamı 
nedir, kavramsal anlamlarıyla nasıl ilişki-
lendirilmiştir?

Şehadet kelimesi, “ş-h-d” kök fiilinin mastarı, 
şehit kelimesi mübalağalı ism-i failidir. Kelime 
‘hazır olmak’, ‘mevcut olmak’ ve ‘tanık olmak’ 
anlamlarına gelir. Buna göre şehadet tanıklık 
ve mevcut olmak anlamına gelirken “şehîd” 
“hazır olan, mevcut olan ve tanık olan” an-
lamlarına gelmektedir. Bu bakımdan kavram, 
özü itibariyle tanıklık yapmak ile ilişkilidir. 
Diğer bir ifadeyle bilgi ve hakikat değeri olan 
bir hususta bilgi sahibi olmak, onun hakikati-
ne tanık olmak ve buna tanıklık etmektir. Bu 
yönüyle Tirmizî’nin, Da’vât 82, İbn Mâce’nin, 
Duâ 10’da naklettikleri hadislerde ifade edildi-
ği gibi, “eş-Şehîd” Allah’ın esmasındandır. Kav-

S Ö Y L E Ş İ

Mehmet BİRSİN ile 
Şehit ve Şehitlik Üzerine…

Şehit hakikate 

önce hayatı 

sonra canıyla 

tanıklık 

edendir.

Dr. Fethi GÜNGÖR Ş



57

Kur’ani Hayat
EYLÜL’12
SAYI 26

Dr. FETHİ 
GÜNGÖR

Mehmet BİRSİN ile 
Şehitlik Üzerine…

ramı değerlendiren İbn Manzûr, Allah’ın, bilgi-
sinin mutlaklığı itibariyle ‘alîm’, bilgisinin gizli 
(batın) olanı kapsaması bakımından ‘habîr’, za-
hir yani açık olanı bilmesi bakımından da ‘şehîd’ 
olduğunu ifade etmektedir. Kur’an’da Allah’ın 
her şey üzerindeki yanılmaz tanıklığı dokuz 
yerde ‘şehîd’ formunda ifade edilmektedir. 

Sevgili hocam, bu noktada araya girip şehit 
kavramının tanıklıkla nasıl bir ilişkisi oldu-
ğunu açmanızı rica edebilir miyim?

Sorunuza cevap vermeden önce “şehîd” keli-
mesinin hem etken ortaç (ism-i fâil), hem de 
edilgen ortaç (ism-i mef’ûl) kipi olduğunu be-
lirmem lazım. Çünkü kelimenin kavramlaşma-
sında bu iki anlamla da ilişki kurulmaktadır. 
Etken ortaç olarak “hazır olan ve tanık olan,” 
edilgen ortaç olarak ise  “tanık olunan” anlamın-
dadır. Şehit tanık olan ve tanık olunandır. Allah 
yolunda ölen ve öldürülenlere şehit denilmesi 
hem tanık olmaları hem de kendilerine tanık 
olunmaları bakımındandır.

Etken ortaç anlamında şehit, üzerindeki kanlı 
kefeni ve yaralarıyla uğruna can verdiğinin hak 
ve karşısına dikildiği yapıların batıl olduğuna 
tanıklık etmektedir. Diğer taraftan Âl-i İmrân 
Sûresi’nin 169 ilâ 171. âyetlerinde ifade edil-
diği gibi, Allah’ın kendisine verdiği rızkın ve 
nimetlerin de tanığıdır. Sahabenin şehit olur-
ken üzerlerindeki kanlı elbiselerini tanık (şâhit) 
olarak gördükleri hakkında rivayetler mevcut-
tur. Ammâr b. Yâsir, Hucr b. Adiyy ve Zeyd b. 
Sûhân gibi sahabiler şehit edildiklerinde üzer-
lerindeki kanlı elbiselerle gömülmelerini vasi-
yet etmişlerdir. Bu kanlı elbiselerin, kendilerini 
haksız olarak öldüren kişilere karşı şahit olaca-
ğını söylemişlerdir.

Edilgen ortaç (feîl vezninde ism-i mef’ûl) ka-
bul edildiğinde ise şehit, inancına, sadakatine, 
dürüstlük ve yiğitliğine Allah’ın, Rasulü’nün ve 
müminlerin tanıklık ettiği kişi demektir. Tıpkı 
Hz. Peygamber’in Uhud şehitlerini defnederken 
“ben kıyamet gününde onlara şahitlik yapacağım” 
(el-Buhârî, Cenâiz 75; Meğâzî 26) buyurması 
gibi. Bu anlamda şehit, cennetlik oluşuna şahit-
lik edilen veya Allah’ın ve meleklerin kendisine 

yapılan ikrama şahitlik ettiği kişidir. (Bakınız: 
Fussilet, 41/30). 

Şu halde şehit, bir taraftan tanıklık yapar-
ken diğer taraftan da kendisine tanıklık 
yapılmaktadır. Peki, bu tanıklığın ortak bir 
kavramı var mıdır? Bu tanıklığı önemli kılan 
nedir sizce?

Tanıklığın değeri, doğru ve hakikat ile kur-
duğu ilişkiye göre anlam kazanmaktadır. Bu 
nedenle Kur’an, hakikat ile örtüşen tanıklığa 
“kavle’l-hakk” (Meryem, 19/34); örtüşmeyene 
ise “kavle’z-zûr” (el-Hacc, 22/30) demektedir. 
Kur’an şehit kavramını birçok âyette (el-Bakara, 
2/133, 143; Âl-i İmrân, 3/99) hakikate tanıklık-
la ilişkili kullanıyor. Uhud savaşında şehit olan-
lar için “Allah sizden tanıklar (şuhedâ) edinsin” 
(Âl-i İmrân, 3/140) ifadesini kullanıyor. Bu ba-
kımdan şehidin tanıklığı, en değerli varlığı olan 
canın fedası kadar içten ve tereddütsüz bir ta-
nıklıktır. Bu içtenlik beraberinde örnek oluşu 
getirmektedir. 

Hakikatin kutsallığı ise “Hakk” olandan kay-
naklanıyor oluşu nedeniyledir. Hak, mutlak 
hakikat olan Allah’tan gelmektedir. (el-Bakara, 
2/147). ‘Hakk’ ile hakikati birbirinden ayırmak 
epistemolojik bir yanlıştır. Çünkü Hakk’tan ayrı 
bir hakikat tasarlamak, hakikatin içini boşalt-
maktır. Basitçe ifade etmek gerekirse, evrenin 
varlığının dahi hak/gerçek olabilmesi “Hakk”ın 
varlığını ikrara bağlıdır. Hakka bağlanan her şey 
hakikat olur ve kendi başına bir değere dönü-
şür. Ancak, hakikat bilinmeyi, takdir edilmeyi 
gerektirir. İşte, şehit hakikati bilen ve bu bil-
gisinden şüphesi olmadığına canını tanık gös-
terendir.

Bu durumda “Hakk”ın yolu hakikatin yoluna 
mı dönüşmektedir?

Elbette, Allah’ın hem apaçık hakikat, hem de 
gerçeği ızhar eden “el-hakku’l-mubîn” (en-Nur, 
24/25) olduğu göz önüne alınınca, O’nun yolu 
ile hakikat büsbütün örtüşmektedir. Bu durum-
da Allah’ın yoluna çağırmak hakikatin yoluna 
çağırmak anlamına gelmektedir. İnsanlığı akıl 
dışılıktan, menfaatperestlikten, zulüm ve hak-
sızlıktan uzaklaşmaya çağırmaktır. Doğru ve 
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hak olana aykırı bir 
çağrı Allah’ın yolu ile 
ilgili olamaz. 

Mehmet hocam, 
sizce bu bağlam-
da, şehadet deyince 
ilk akla gelen cihad 
kavramıyla Allah’ın 
Müslümanlara yük-
lediği sorumluluğu 
günümüzde nasıl an-
lamalı ve açıklamalı-
yız?

İslam’daki cihat emri 
en geniş şekliyle hak 
ve hakikati yaygınlaştırma 
çabasıdır. İnsanı hakikat-
ten uzaklaştıran engellerin 
ortadan kaldırılması için 
gösterilen çabadır. Bu ne-
denle cihat hak ve adalet 
kavramlarının dışına taşı-
rılamaz. Diğer bir Kur’ani 
kavram olan ‘iyiliği yaygın-
laştırma ve kötülükten alı-
koyma’ (el-emru bi’l-ma’rûf 
ve’n-nehyu ani’l-münker) ilkesi cihadın içeriğini 
doldurmaktadır. Bu ilkeye göre, emredilen şey 
‘maruf’tan; yasaklanan şey ‘münker’den başkası 
olamaz. Bu şekilde cihad, bozulmamış (selim) 
insan doğasının kavrayıp üzerinde uzlaşabildi-
ği temel değerleri (ma’ruf) yaygınlaştırmaktır. 
Bu uzlaşıyı tahrip eden iş ve uygulamaları izale 
etme gayretidir. 

Yani, cihat deyince silahlanıp savaşa gitmeyi 
anlamak isabetli değil. 

Cihat kavramı savaştan daha geniş bir kavram-
dır. Ancak, savaşı da içerisine alır. İslam, Müslü-
manların bütün savaşlarını değil, haklı savaşını 
meşru görmüştür. Meşru savaşlardan ilki, top-
lumun varlığını korumayı amaçlayan savunma 
savaşıdır. (el-Bakara, 2/190). İkincisi, savaşı 
sona erdirmiş olan anlaşmanın bozulmasıdır. 
(et-Tevbe, 9/13). Üçüncüsü, Müslümanların si-
yasal varlığı demek olan devletin egemenliğini 
koruma ve insanın varlığına ve inançlarına bas-

kı ve işkenceyi ortadan 
kaldırma gerekçesidir. 
(el-Bakara, 2/193; en-
Nisâ, 4/75-76). Bütün 
bu nedenleri kapsayan 
üst ilke Hanefi hukuk-
çulardan Meydânî’nin 
ifade ettiği gibi “Allah’ın 
dinini aziz tutmak 
ve insanlardan fesadı 
savmak”tır. Kâsânî’nin 
ifade ettiği gibi savaş 
(cihad), başlı başına bir 
amaç olarak farz kılın-
mamıştır. Ana amacın 

aracı (vesâil) olması için 
farz kılınmıştır. 

Allah yolunda savaşmak 
Nisâ Sûresi’nde zulmü de-
fetmek ile tahsis edilmiştir. 
İlgili âyette yüce Allah şöyle 
buyurmaktadır:

“Nasıl olur da Allah yolunda 
savaşmayı ve “Ey Rabbimiz! 
Bizi halkı zalim olan bu top-
raklardan kurtarıp özgürlüğe 

kavuştur ve rahmetinle bizim için bir koruyucu ve 
destek olacak bir yardımcı gönder!” diye yalvaran 
çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşma-
yı reddedersiniz?” (en-Nisâ, 4/75-76). 

Büyük müfessir Zemahşerî âyetin tefsirinde, 
“Allah’ın yolu” kavramının zayıf düşürülmüş ve 
mazlumlaştırılmış insanların yardımına koş-
mak ifadesiyle tahsis edildiğini ifade etmekte ve 
Allah’ın yolu (fî sebîlillah) kavramının ‘âmm olup 
bütün hayır ve iyilikleri içerisine aldığını söyle-
mektedir. Diğer bir âyet, “Allah’ın yolu”nda ol-
makla, dünya hayatının gelip geçici kazançlarını 
elde etme çabasını birbirinden ayırmaktadır:  

“Ey iman edenler, Allah yolunda [sefere] çıktığınız 
zaman karşılaştığınız durumu açıkça kavramaya 
çalışın ve size barış teklif edene -bu dünyevî hayatın 
gelip geçici kazançlarına duyduğunuz (özlem ve) is-
tekle- “sen mümin değilsin!” demeyin. Çünkü asıl 
kazanç Allah katındadır. Siz de bir zamanlar aynı 
durumdaydınız, ama Allah size karşı lütufkâr dav-
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ranmıştı. Öyleyse 
m u h a k e m e n i z i 
kullanın: Şüphesiz 
Allah, yaptığınız-
dan her zaman 
haberdardır.” (en-
Nisâ, 4/94). Bu 
âyetler, ancak 
haklı ve zorunlu 
bir savaşın meş-
ru görüldüğünü 
açıkça göstermektedir.

Tekrar ana konumuza dö-
necek olursak, buna göre 
şehit meşru bir savaşta 
can veren kişi mi olmak-
tadır?     

Kur’an, şehitliği, genel 
anlamda hakikate tanık-
lık etme; dar anlamda da 
Allah’ın yolunda verilen bir 
savaşta öldürülen kişi için kullanmaktadır. Dar 
anlam ile geniş anlam hak üzere bulunmak nok-
tasında birleşmektedir. Kur’ani bir kavram olan 
şehit ve şehitliği kavramanın anahtar kavramı 
ma’ruf olan hak ve hakikat üzere olmaktır. 

Şehitlere ve şehitliğe eleştiri yöneltilmesi 
söz konusu olabilir mi? Gözümüzün önünde 
Bosna, Çeçenistan, Afganistan, Gazze, Irak 
ve şimdilerde Suriye’de cereyan eden katli-
amlara karşı çıkıp canını feda eden yiğitlere 
olumsuz sıfatlar yakıştıranlar çıkabildi. 

Şehitlik hayatla sorunlu olmak, hayatı ıskala-
mak değildir. Şehit, yaşamayı bilmeyen, hayatı 
sevmeyen değil, insan onuruyla bağdaşmayan 
zulüm ve akıl dışılığı meşru araçlarla düzeltme-
ye çalışan kişidir. Şehit, kavgadan nemalanan 
değil, kavgaya son vermek isteyendir. Şehit zul-
meden değil, nihayetinde zulme ve gadre uğra-
yandır. Kur’an’ın “Allah yolunda öldürülenlere 
ölü demeyin” demesi, şehitlere ölü denilmesine 
razı olmayışı hakikatin ölümsüz oluşuyla ilişki-
lidir. Şehitler ölümsüz olanı aradıkları için dün-
ya ehlinin idrak edemeyeceği şekilde yaşarlar ve 
Rabblerinin katında özel bir rızıkla rızıklandırı-
lırlar. (Âl-i İmrân, 3/169-171). 

Toparlamak gere-
kirse Kur’an’daki 
şehitlik kavramı-
nı nasıl anlama-
lıyız?

Kur’an’daki şe-
hitlik kavramını 
doğru anlamak 
için ‘Hakk’, ha-
kikat, Allah’ın 

yolu, cihad, el-emru bi’l-
ma’rûf kavramlarını bir 
bütün olarak değerlendir-
meyi gerektirmektedir. Ha-
kikat “Hakk”’tan gelmekte, 
Allah’ın yolu hakikat ve 
adalet ile özdeşleşmekte, ci-
had insanlığın salah ve ısla-
hı için çaba harcama haline 
gelmektedir. Ancak böyle 
bir savaş meşrudur. Ve bu 

savaşa meşru amaç için katılıp öldürülen şehit-
tir.

Meşru savaşı da biraz açabilir miyiz? Siyer-
den, sünnetten konumuza ışık tutacak riva-
yetlerden de örnekler verebilir misiniz?

Meşru savaş hakkında Hz. Peygamber’den çeşit-
li rivayetler haber verilmiştir. Bunların birinde, 
“Hz. Peygamber’in huzuruna gelen bir adam; 
Ey Allah’ın Rasulü! Allah yolunda savaş nedir? 
İçimizden birileri öfke duyduğu için; bir diğeri 
kavmine destek vermek için savaşıyor.” dedi. 
Hz. Peygamber hemen başını kaldırdı -başını 
sadece adam ayakta olduğu için kaldırdı- ve 
şöyle dedi: ‘Kim Allah’ın sözü en yüce olsun 
diye savaşırsa, o Allah’ın yolundadır, buyurdu.” 
(Buhârî, İlm 45).

Bir başka rivayette, Hz. Peygambere cesaretini 
göstermek, kavmine destek vermek ve insanlara 
gösteriş yapmak için savaşan kişilerin durumu 
soruldu. Hz. Peygamber cevaben buyurdu ki, 
“Kim Allah’ın sözü en yüce olsun diye savaşırsa, 
o Allah’ın yolundadır.” (Buhârî, Tevhîd 28; İbn 
Mâce, Cihâd 13). “Bir bedevi Hz. Peygamber’in 
yanına gelerek şöyle dedi: ‘Bazı kişiler namının 
duyulması, övülmek, ganimet elde etmek ve ko-

KUR’AN’DA ALLAH’IN 

HER ŞEY ÜZERİNDEKİ 

YANILMAZ TANIKLIĞI 

DOKUZ YERDE ‘ŞEHÎD’ 

FORMUNDA İFADE 

EDİLMEKTEDİR. 



60

numunun görülmesi 
için savaşıyor.’ Hz. 
Peygamber cevaben 
buyurdu ki, ‘Kim 
Allah’ın sözü en yüce 
olsun diye savaşırsa, 
o Allah’ın yolunda-
dır.” (Buhârî, Cihâd 
25). “Kim taassup 
sancağı altında sava-
şarak asabiyete çağı-
rırsa veya asabiyete 
yardım ederse bu 
cahiliye savaşıdır.” (Müslim, 
İmâra 13).  Bu hadislerden 
Hz. Peygamber’in meşru bir 
savaşta meşru bir amaç ile 
bulunmuş olmayı şart koş-
tuğu görülmektedir. 

Mehmet hocam, fukahaya 
kısaca değinip geçtiniz. 
Söyleşimizin son kısmını 
fıkıh alanında sürdürsek 
sizce de uygun olur mu? 
Fakihler, bu günkü deyi-
miyle İslam hukukçuları 
şehitliği nasıl tanımlamış-
lardır?

Kur’an’ın dilinde şehit, hakikatin tanığı olmuş 
ve hak üzere olduğuna mü’minlerin tanıklık et-
tiği kişidir. Bu niteliklere sahip iken öldürülmüş 
bir kişi elbette zulmen öldürülmüştür. Batıl ehli 
hak ehlinden bir mü’mini zulmen öldürdüğün-
de öldürülen mü’min şehit vasfını elde etmek-
tedir. 

Hanefi fakihlerinden Haskefî (1088/1677), şe-
hidi, “kısas gerektirecek bir aletle zulmen öldürülen 
temiz (cünüp, hayızlı ve nifaslı olmayan) mükellef 
müslüman” şeklinde tanımlamaktadır. Bu tanım 
üzerinde düşündüğümüzde önceki fukahanın 
şu unsurların altını çizdiği görülmektedir. Bun-
lardan ilki,  ölümün öldürücü niteliği bulunan 
bir silahla/araçla tam kast ile gerçekleşmiş ol-
masıdır. Hataen öldürmeler şehitlik kapsamın-
da değildir. Doğal ömrünü tamamlayarak ölen 
veya bir yerden yuvarlanarak, ateşte yanarak, 

enkazın altında 
kalarak veya boğu-
larak ölen kişi de 
şehit olmaz. 

İkincisi, maktulün 
haksız bir şekilde 
yani, mazlum ola-
rak öldürülmüş 
olmasıdır. Yani 
mahkemece verilen 
kısas veya hadd ce-
zasının tatbiki so-
nucunda öldürülen 

kişi şehit olmaz. Yine hadd 
veya tazir gerektiren bir suç 
işlemiş olan kişiye cezanın 
tatbiki esansında veya haksız 
yere bir topluluğa saldırdığı 
için topluluk tarafından öl-
dürülen kişi de şehit olmaz. 
Yırtıcı bir hayvan tarafından 
öldürülen kişi de hayvanın 
fiiline zulüm veya adalet 
niteliği verilemeyeceği için 
şehit olmaz. 

Üçüncüsü, öldürülen kişi 
akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış yani, mükellef 
olmalıdır. Tanımda yer alan bu şart tartışmalıdır. 
Ebu Hanife bunu sıhhat şartı saymıştır. Bu ne-
denle de çocuk ve akıl hastasının (mecnun) şe-
hit olmadığına kanaat getirmiştir. Hanefi imam-
lardan Ebu Yusuf ve Muhammed’e (imameyn) 
göre maktulün mükellef olası şart değildir. Bu 
iki imam, çocuk ve akıl hastasının mazlum ola-
rak öldürüldüklerinde şehit oldukları görüşün-
dedirler. Şâfiî de çocuk ve akıl hastalarını şehit 
kabul etmiş ve şehitlere tatbik edilen hükümle-
re tabi kılmıştır. 

Dördüncüsü, manevi temizliğe sahip olmalı 
yani, cünüp, hayızlı ve nifaslı olmamalıdır. Bu 
hususta, zifafa girdiği gecenin sabahında cihada 
çağrılıp gusletmeden savaşa katılan ve şehit olan 
Hanzala’yı melekler tarafından yıkandığı için is-
tisna sayarlar. 

Beşincisi, öldürülen şahsın olay mahallinde 
ölmesi yani, şehadetinin eskimemesidir. Öldü-
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rücü darbeyi aldıktan sonra olay yerinden taşı-
nan, konuşan veya bir şeyler yiyip içmiş kişinin 
şehadetinde mütres olduğunu yani eskidiğini 
söylemişlerdir. 

Mehmet hocam, bu şartları sıraladınız, ancak 
yanlış anlaşılmaya müsait şartlar yok mu siz-
ce? 

Yanlış anlamaları önlemek için hemen belirt-
mem gerekir ki, İslam hukukçuları, üçüncü, 
dördüncü ve beşinci maddede ifade edilen şart-
ları şehidin teçhiz ve defin ahkâmını tespit için 
ortaya koymuşlardır. Bu şartları taşıyan şehidin 
hem dünya hem de ahret şehidi olduğunu ka-
bul etmişlerdir. Örneğin, 
şehadeti geciken yani hasta-
nede tedavi görürken şehit 
olan kişinin yıkanarak def-
nedileceğini söylemek için 
bu şartları sıralamışlardır.

Bir de şehidin yıkanıp yı-
kanmaması, cenazesinin 
kılınıp kılınmaması mese-
lesi var.

Bu konuda fıkıh mezhepleri 
arasında bazı görüş farklılık-
ları bulunmaktadır. Hane-
filere göre, yukarıda saydı-
ğımız şartları taşıyan şehit, yıkanmadan kanlı 
elbiseleriyle kefenlenir ve cenaze namazı kılına-
rak defnedilir. Malikiler ve Şafiîler ise, şehidin 
yıkanmaması ve kefenlenmesi hakkında Hane-
filerle aynı görüşü paylaşmakla birlikte cenaze 
namazının kılınmaması gerektiğine kaildirler.

Şehit hükümlerine tabi olmada öldürenin 
inanç ve kimliğinin bir etkisi var mıdır?

Şehitlik kavramı, esas itibariyle, müslüman bir 
kişinin savaş halinde olunan düşman (harbî) 
tarafından fiilen veya sebebiyet vermek yoluy-
la öldürülmesi ile gerçekleşir. Fıkhın esas aldığı 
anlam budur. Ancak Hanefi hukukçular âsilerin 
(bâğî) ve yol kesen eşkiyanın öldürdüğü kişileri 
de bu hükme dâhil etmişlerdir. Hanefilere göre 
müslümanların meşruiyeti hakkında ittifak et-
tikleri bir siyasal otorite bulunduğunda isyan 
edenlere karşı savaşmak farzdır. Bu konuda Hz. 

Ali’nin Hariciler ve Sıffin’de Muaviye’ye karşı 
verdiği savaşları esas almışlardır. Hz. Ali’yi haklı 
kabul etmişler ve onun yanında savaşıp öldü-
rülenleri şehit kabul etmişlerdir. Bu yaklaşımı 
genişleterek adil imam ile birlikte savaşıp kâmil 
şehit olmuş kimseler olarak kabul etmişlerdir. 
Böyle bir savaşta öldürülen meşru otorite yan-
lılarının (adalet ehli) yıkanmadan namazları kı-
lınarak defnedileceğini kabul etmişlerdir. Kâmil 
şehitliğin inkâr ehlinin öldürmesiyle olacağını 
kabul eden Maliki ve Şâfiîler, âsilerle girilen sa-
vaşta öldürülen adalet ehline mensup askerlerin 
yıkandıktan sonra cenaze namazlarının kılına-
cağını söylemişlerdir. Elbette bu yaklaşımlar 

“dünya ve ahiret şehidi” 
olarak tabir edilen kâmil 
şehitlik kavramının içeri-

ğini belirlemeyle ilgilidir. 

Mehmet hocam, sözün 
sonunda bir parantez aç-
mak vacip oldu. Fıkıh, şe-
hitliğin hangi türlerinden 
söz ediyor? Bu detaya bir 
nebze girebilir misin?

Elbette, kâmil şehitlik adı 
da verilen hem dünya hem 
de ahiret şehitleri hakkında 
yukarıda bilgi verdik. Şehit-

liğin diğer türü dünya şehitleri olarak adlandırıl-
mıştır. Yani görünüş, zahir itibariyle hiçbir ek-
sikliği görülmeyen şehitlikler vardır. Savaş meş-
rudur, maktulün bilinen gayr-ı meşru bir niyeti 
yoktur. Ancak gerçek görünenden farklıdır. Bun-
lara kâmil şehit muamelesi yapılır. Yıkanmadan 
kefenlenir ve Hanefilere göre cenaze namazı kılı-
narak defnedilir.  Allah katında ise bu kişiler şehit 
sayılmazlar. Çünkü meşru bir niyete sahip değil-
lerdir. Savaşa katılıp öldürülen münafıkların du-
rumu bu türün örneğidir. Kahramanlık, soy asa-
biyeti için savaşanlar da bu gruba dahil olur. Bir 
diğer şehit türü ise kendisine şehitlere uygulanan 
dünveyi hükümler tatbik edilmez, ancak Allah 
katında şehit sevabı alır. Bu tür şehitliğe baktığı-
mızda iki nitelik göze çarpmaktadır. Biri haklı ve 
meşru bir çizgide bulunma, diğeri mazlum ola-
rak öldürülmedir. Örneğin Hz. Peygamber: “Malı 
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için öldürülen 
şehittir” (Buhârî, 
Mezâlim 33; 
Müslim, İman 
6) buyurmuş-
tur. Yani, meş-
ru bir şekilde 
sahip olduğu 
malın haksız 
olarak elinden 
alınmasına en-
gel olmaya ça-
lışırken mazlum 
olarak öldürülen kişi şe-
hittir. Konu ile ilgili nassları 
değerlendiren İslam hukuk-
çuları canı, malı, ailesi, bir 
müslümanı veya zimmîyi 
savunurken öldürülen ki-
şinin şehit olduğunu ifade 
etmişlerdir.  Bu şehit türüne 
Allah’ın dinini yüceltmek 
için savaşmış ancak maktul 
düşmeyip doğal ölümle hayatları sona erenleri 
de dâhil etmişlerdir. Çünkü hadis kaynakları-
nın ‘Allah yolunda ölme’yi de şehitlik kavramı 
içerisinde ele alındığı görülmektedir. Bu bağ-
lamda “Allah’ın yolunda ölen şehittir.”  (Müslim, 
İmâra 51; İbn Mâce, Cihâd 17; Nesâî, Cihâd 48) 
hadisi aktarılmaktadır. Başka bir rivayette Hz. 
Peygamberin;“Kim bütün kalbiyle Allah’tan şehitlik 
dilerse, yatağında ölse dahi, Allah, onu şehitlik mev-
kiine nail eder.” buyurmaktadır. (İbn Mâce, Cihâd 
15). Bu rivayetler hayat biçimini esas almaktadır.  
Hakikate tanıklık ile tüketilen bir ömrün, yani  
‘şâhid’ olarak geçirilen bir ömrün “şehîdlik” payesi 
ve sevabı kazandıracağı ifade edilmiştir. 

Doğal afetlerde veya ağır hastalıklar sebe-
biyle ölenler de rivayetlerde şehid olarak mı 
tanımlanıyor? 

Çeşitli hadislerde elem verici trajik bir ölümle 
hayatları sona erenlerin de şehit olacağı ifade 
edilmiştir. Örneğin, Hz. Peygamber hasta bir 
sahabiyi ziyaret ettiğinde “ailesinden biri, ‘ölümü-
nün Allah’ın yolunda öldürülmeyle gerçekleşen bir 
şehadet olmasını isterdik’ dedi. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber; ‘O 
zaman ümmeti-
min şehitleri az 
olacak demektir: 
Allah’ın yolunda 
öldürülme şehit-
liktir, taundan 
ölüm şehitliktir. 
Hamilelik nede-
niyle ölen kadın, 
boğulan, yanan 
ve akciğer has-

talığından ölen 
şehit olarak ölmüştür.” bu-

yurdu. (İbn Mâce, Cihâd 17). 
Buna benzer birçok rivayet 
kaynaklarda yer almaktadır. 
Fıkıh bilginleri bu hadislere 
dayanarak deprem, yangın, 
boğulma gibi trajik ölüm-
lerle can veren Müslüman-
ların ahirette şehit sevabı 
alacağını söylemişlerdir. Al-

lah yolunda yaşadığına şahitlik edilen kişi olan 
Müslüman, trajik bir ölüme duçar olduğunda, 
Allah’ın, rahmetiyle kendisine şehit sevabı ver-
mesi şehitlik kavramının özüyle çatışmaz. Hak 
üzere olanın, mazlumen öldürülmesi ile trajik 
bir olay neticesinde ölmesi arasında ayniyet 
yoksa da yakınlık vardır. Elbette kavramın ka-
zandığı bu boyutun hakiki anlamının önüne 
geçmemesi gerekmektedir. Şehitliği nebiler, 
sıddikler ve salihlerle birlikte anılan yüksek bir 
paye yapan yalnızca öldürülmek değil, hak ve 
hakikate tanıklık eden bir hayat sürmektir. Bu 
hayata sahip iken mazlum olarak öldürülmektir. 
Yoksa yaşamaya değer bulunmayan bir şey için 
öldürülmeyi dilemek sahici şehitlik değildir.  

Mehmet hocam, mübarek bayram gününde 
bize zaman ayırarak sorularımıza doyurucu 
cevaplar verdiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Söyleşi köşenizde konuk ettiğiniz için ben te-
şekkür ederim. 
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Tefhimu’l-Kur’an’da Şaha-
det ve İlişkili Kavramlar

 Kök harflerinden türeyen tanıklık 
etme anlamındaki şahadet1 (Mevdudi, I, 

334) kelimesi ile aynı kökten gelen teşehhüd, 
“eşhedu ellâ ilahe illallah ve eşhedu enne muham-
meden abduhu ve rasulühü”, demektir. Meşhed 
ise insanların toplandığı yerdir. (Ferâhîdî, III: 
398). Yine bu harflerden türeyen ve Allah yo-
lunda öldürülenler için kullanılan şehid ile şa-
hid2 aynı anlamda olup, çoğulu “şüheda”dır. 
(Cevheri, II: 494). 

Kur’an, gaybı da müşahede edilebileni (şaha-
deti) de bilen (Haşr, 59: 22) Allahu Teala’nın 
(Bakara, 2: 140; Enam, 6: 19), ölümü anında 
birinin yanında bulunanların (Maide, 5: 106) 
şahadetlerinden ve namuslu kadınlara iftira 
atanların şahadetlerinin kabul edilmeyeceğin-
den (Nur, 24: 4) söz etmektedir. Fakat biz bun-
lardan ziyade “Allah yolunda öldürülenler için 
kullanılan şahadet” ve ilişkili kavramlara dair 
Mevdudi’nin Tefhimu’l-Kur’an adlı eserindeki 
yaklaşımlarını ortaya koyacağız. Bunu yapar-
ken, bu konunun güncel göndermelerini de 
zaman zaman dipnotlarda belirteceğiz.

Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demek 
Kur’an tarafından yasaklanmıştır: “Ve sakın Al-

1 Türkçe’de şehadet şeklindeki kullanım da söz ko-
nusudur ancak biz yazıda Türk Dil Kurumu sözlü-
ğündeki kullanımı esas aldık.  

2 Arapça’daki  ve  kelimelerini Türkçe’de 
şehid ve şahid olarak yazmak kelimelerin orijinaline 
daha uygun olsa da yazı boyunca Türkçe’deki yay-
gın kullanım olan şehit ve şahit şeklindeki yazımı 
tercih ettik.

İ N C E L E M E

Tefhimu’l-Kur’an’da 
Şahadet ve İlişkili Kavramlar

Hayatının Her Yönünde 

İmana Şahitlik (Tanıklık) 

Eden Kişi de Şehittir.

Murat KAYACAN
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lah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin; hayır 
onlar diridirler. Fakat siz bunun şuurunda de-
ğilsiniz.” (Bakara, 2: 154). Çünkü “ölüm” ke-
limesi ve düşüncesi cesaret kırıcıdır ve Allah 
yolunda kendini feda etme ve O’nun yolunda 
savaşma isteği ve cesaretini yok etmektedir. 
Bunun yerine Müslümanlara, şehitlerin ebedî 
hayatta mutluluk içinde yaşadıklarına inan-
maları söylenmektedir. Bu, cesaret ve yiğitlik 
ruhunu canlı tutan bir gerçektir. (Mevdudi, 
I: 113).

Hz. Enes şehitler konusunda Rasulullah’dan 
(s) şöyle bir nakilde bulunmaktadır: “Rasu-
lullah buyurdular ki: Cennete giren hiç kim-
se dünyaya geri dönmek istemez, yeryüzünde 
olan her şey orada vardır. 
Ancak şehid böyle değil. 
O, mazhar olduğu ikram-
lar sebebiyle yeryüzüne 
dönüp on kere şehit olma-
yı arzular.”3

Herhangi bir şey hakkın-
da “doğrudur” demesinin, 
o şeyin gerçekten doğru 
olduğuna yeter delil teşkil 
ettiği kimseler gibi, hayatının her yönünde 
imana şahitlik (tanıklık) eden kişi de şehittir: 
“Allah’a ve Rasul’e kim itaat ederse, işte onlar, 
Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, 
doğrular (ve doğrulayanlar), şehidler ve salih-
lerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar?” (Nisa, 
4: 69). Allah yolunda öldürülen kişi Allah 
için isteyerek ölümü seçmektedir. Doğru ol-
duğuna inandığı şey için hayatını feda etmesi, 
imanındaki içtenliğin bir göstergesidir. (Mev-
dudi, I: 334).

İnananlar zor dönemlerin geldiğini gördük-
lerinde, imanlarında tereddüt etmemektedir-
ler: “Mü’minler düşman birliklerini gördükleri 
zaman ise (korkuya kapılmadan) dediler ki: 
‘Bu, Allah’ın ve Rasulü’nün bize vaat ettiği şey-
dir; Allah ve Rasulü doğru söylemiştir.’ Ve (bu) 
yalnızca onların imanlarını ve teslimiyetlerini 

3 Buharî, Cihâd 5, 21; Müslim, İmâret 108, 109; 
Tirmizî, Fedâilu'l-Cihâd, 13; Nesâî, Cihâd 30, 6, 
32.

artırdı.” (Ahzab, 33: 22). Düşmanlarını gören 
mü’minlerin imanları daha da güçlendi ve 
onlar Allah’a itaati bırakmak yerine, tam bir 
kararlılık ve samimiyet içinde her şeylerini 
Allah yolunda feda edip, O’na teslim olmayı 
tercih ettiler.” (Mevdudi, IV: 361).

Yukarıdaki âyette iman ve tevekkülün, dinin 
her emir ve isteğinde denemeye tabi tutulan 
nefsin iki niteliği olduğuna dikkat edilmeli-
dir. Hayatın her safhasında insan, dinin bir 
şey emrettiği veya yasakladığı ya da kişiden 
hayatını, servetini, zamanını ve kişisel arzu-
larını feda etmesini istediği durumlarla kar-
şı karşıya gelmektedir. Bu tür durumlarda 
itaatten sapan kişinin iman ve itminanı aza-

lırken, emre itaat eden 
kişininki artmakta4 ve 

güçlenmektedir. Kişi baş-
langıçta sadece İslâm’ın 
temel akidesini kabul 
ederek (Kelime-i şaha-
det) mü’min olabiliyorsa 
da, onun iman durumu 
sabit kalmaz, bilakis ge-
rilemeye veya ilerlemeye 
elverişlidir. Samimiyet 

ve itaat ruhundaki bir azalma, imanın geri-
lemesine neden olmaktadır. Öyle ki bu sü-
rekli gerileme kişiyi, ufacık bir hareketinde 
mü’minlikten münafıklığa geçeceği bir sınıra 
getirebilir. Aksine bir kimse ne kadar samimi 
ise, onun itaati o kadar mükemmel, din yolu-
na bağlılık ve fedakârlığı o kadar büyük ola-
cak, imanı da o denli artıp sadıklar derecesine 
yükselebilecektir. Fakat imandaki bu artma 
ve azalma sadece manevi bir olaydır ve yal-
nızca Allah tarafından tespit edilip, hakkında 
bir hüküm verilebilir. İnsanlar içinse iman, 
bir Müslüman’ın İslâm’a girdiğini söylerken 
yaptığı şahadettir ve kişi bu şahadetinde sebat 
ettikçe Müslüman sayılır. Bu hususta, falanca 
kişinin yarı Müslüman olduğunu, falancanın 
üçte bir, bir diğerinin iki kat, ötekinin üç kat 
Müslüman olduğunu söylemek mümkün de-

4 İmanın artması konusunda bkz. Sülün, Murat, 
İman-Amel İlişkisi, Ekin Yayınları, İstanbul 2000, 
354-378.

SAMİMİYET VE İTAAT 

RUHUNDAKİ BİR 

AZALMA, İMANIN 

GERİLEMESİNE NEDEN 

OLMAKTADIR.
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ğildir. Aynı şekilde hukukî işlemlerde bütün 
Müslümanlar eşittir.5 Bir kimseye daha faz-
la imanı olduğu için fazla hak, bir diğerine 
az imanlı olduğu için daha az hak verilmesi 
imkânsızdır. Bu yönlerden imanın azlığı veya 
çokluğu söz konusu değildir ve işte bu an-
lamda İmam Ebu Hanife, “İslâm’da iman ek-
silip artmaz.”6 demiştir. (Mevdudi, IV: 361). 
Anlaşıldığı kadarıyla Mevdudi imanın artma-
sından, dindeki samimiyetin artışını kastet-
mektedir.

Mü’minlerin birbirleriyle ilişkileri, inkârcılarla 
olan gibi değildir: “Ey iman edenler, içinizden 
kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah 
(yerine), kendisinin onları 
sevdiği, onların da kendisi-
ni sevdiği, mü’minlere kar-
şı alçak gönüllü, kâfirlere 
karşı ise ‘güçlü ve onurlu,’ 
Allah yolunda cihad eden ve 
kınayıcının kınamasından 
korkmayan bir topluluk ge-
tirir. Bu, Allah’ın bir fazlıdır, 
onu dilediğine verir. Allah 
(rahmetiyle) geniş olandır, 
bilendir.” (Maide, 5: 54). 
“Mü’minlere karşı alçak gönüllü” demek, 
“Mü’minlere karşı hiçbir zaman kuvvet kulla-
namazlar; zekâ, yetenek, etki, servet, güç veya 
bir başka şeylerini onlara baskın vermek veya 
zarar vermek yolunda harcamazlar; Müslü-
manlar böyle kişileri her zaman yumuşak, na-
zik, içten ve sevgi dolu bulurlar.”7 demektir. 

5 Namus konusunda iftira atanın ebediyen şahitli-
ğinin kabul edilmemesi, ticari meselelerde de ka-
dınların şahitliğinin erkekle denk tutulmaması vb. 
özel durumlarda eşitlik olmayabilir.

6 Ebu Hanife’ye göre “imanın artması” sadece Hz. 
Peygamber döneminde (vahyin aşama aşama in-
mesinden dolayı) olabilir. Ondan sonra ise sayı 
bakımından iman edilecek konuların artması söz 
konusu olamaz Ali el-Kârî’den naklen bkz. Kurt, 
Hasan, “Taklidi İmanın Hakiki İmana Kavuşması”, 
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergi-
si, C. 1, S. 2, Gümüşhane, 2012, s.7.

7 Keşke Müslümanlık iddiasında bulunan ancak 
Fenike paganizminden ve Hıristiyanlıktaki Tes-
lis inancından, çeşitli Hıristiyan törenlerinden ve 
bayramlarından da etkilenmiş olan (Aringberg-

(Mevdudi, I: 433). Âyetteki “kâfirlere karşı ise 
güçlü ve onurlu” ifadesi ise; bir mü’minin sağ-
lam imanı, samimi dindarlığı, kesin prensip-
leri, güçlü karakteri ve Allah vergisi zekâsıyla 
İslâm’ın düşmanlarına karşı sert, keskin, ta-
vizsiz ve dirençli olması demektir. Kâfirler o 
mü’minle ne zaman çatışmaya girseler, teslim 
olmaktansa ölmeyi tercih edecek kadar İslâmî 
prensiplerindeki tavizsizliğinden dolayı, 
onun ne satın alınabileceğini8 ne de zorlana-
bileceğini fark ederler. (Mevdudi, I: 433). Ebu 
Hureyre’nin bir rivayetinde ifade edildiği gibi 
Hz. Peygamber şöyle buyurmuşlardır: “Al-
lah üç kişiye yardım etmeyi üzerine almıştır: 
Allah yolunda cihad eden; borcunu ödemek 

isteyen mükâteb, iffetini 
korumak niyetiyle evle-
nen kimse.”9

Allah yolunda bir kimse-
nin canını ve malını orta-
ya koyması her ne kadar 
güzel karşılansa da, bu 
davranışın kıymeti, can ve 
maldan fedakârlık şartları 
dikkate alınarak değer-
lendirilecektir. Sözgelimi 

İslâm’ın tehlikede olduğu ve her an kâfirlerin 
gücü karşısında yenilme ihtimalinin bulun-
duğu bir zamanda, canlarını ve mallarını ve-

Laanatza’dan naklen Özbek, 2006: 94) ve ilkeleri 
içinde gayr-ı İslami unsurları bolca bulunduran 
Nusayrilerin etkili olduğu Suriye’deki Baasçılara 
İran ve Lübnan Hizbullah’ı ile -stratejik gerekçeler 
öne sürüp katliama dolaylı- destek veren onların 
Türkiye’deki uzantıları yanlışlarından dönseler de 
Suriye’de kendi kendilerini yönetmek gibi bir tale-
bi barışçıl eylemlerle dile getirmelerinin karşılığın-
da; kaçırılma, tecavüz, öldürülme vs. insanlık dışı 
bir muameleye maruz kalan ve emperyalizme hiz-
met ettikleri iftirasında bulunulan Suriyeli Müslü-
manlara karşı âyetin gereğini yapmış olsalar!

8 Mısır, Tunus ve Libya’da olduğu gibi günümüzde 
Suriye’de de yaşanan olaylar ve halen de yaşanmaya 
devam eden katliamlara rağmen, Müslüman Suriye 
halkı zorba Baas rejimi ve destekçilerine karşı ci-
hadını ve zaman zaman da cami çıkışlarında tep-
kilerini sürdürmektedir. Onlar “zalim bir rejimin 
yanında yer alma” günahına karşı “Rableri katında 
rızıklananlardan” olmayı tercih etmektedirler.

9 Tirmizi, Fezâilu'l-Cihâd 20; Nesai, Nikâh 5.

BİR KİMSEYE DAHA 
FAZLA İMANI OLDUĞU 
İÇİN FAZLA HAK, BİR 
DİĞERİNE AZ İMANLI 
OLDUĞU İÇİN DAHA 
AZ HAK VERİLMESİ 

İMKÂNSIZDIR.
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renler ile; İslâm’ın muzaffer, Müslümanların 
güçlü olduğu bir zamanda canlarını ve malla-
rını verenler arasında, elbette derece itibariyle 
bir fark olacaktır.10 Hak yolunda infak edilen 
bir mal Allahu Teala’ya “karz-ı hasen” (güzel 
bir borç) vermek gibidir, Allah bu karz-ı ha-
senin karşılığını kat kat verecektir. (Mevdudi, 
VI: 108).

Allah indindeki sıddıklar ve şehitler ancak Al-
lah yolunda mallarını ve canlarını hiç gösteriş 
yapmadan feda eden mü’minlerdir. (Mevdudi, 
VI: 108): “Allah’a ve O’nun Rasulüne iman eden-
ler; işte onlar Rableri katında sıddîklar ve şehid-
ler (veya şahidler)dir. Onların ecirleri ve nurları 
vardır. Küfredip de âyetlerimizi yalanlayanlar 
ise; işte onlar da Cehennem halkıdır.” (Hadid, 
57: 19). Bu âyetin yorumunda büyük müfes-
sirler arasında ihtilaf ortaya çıkmıştır. İbn Ab-
bas, Mesruk, Dahhak ve Mukatil bin Hayyan, 
“İşte onlar Rableri katında sıddîklar” ifadesinin 
müstakil bir cümle olduğunu düşünmekte-
dirler. Bu görüşe göre âyetin anlamı şu şekilde 
verilebilir: “Allah’a ve Rasulü’ne iman edenler 
İşte onlar sıddîklardır. Ve şehidler için Rableri 
katında mükâfatları ve nurları vardır.” Müca-
hid ve daha birçok müfessir ise, bu iki ifadeyi 
mealini verdiğimiz şekilde “tek cümle olarak” 
kabul etmişlerdir. İki görüş arasındaki fark, 
birincisinin, şehitleri sadece Allah yolunda 
can verenler olarak kabul etmeleridir. Onlara 
göre her mü’min bu şekilde şehit sayılamaya-
cağı için, bu cümleyi ayrı olarak düşünmek 
gerekir. İkinci görüş sahipleri ise, şehit olma-
nın anlamının Allah yolunda can vermekle sı-
nırlanmaması gerektiğini düşünerek şehitliği 
aynı zamanda “hakka şahitlik” yapmak olarak 
tanımlamışlardır. Dolayısıyla bu görüşe göre 
her mü’min şehittir. Mevdudi’ye göre ise, ikin-
ci görüş tercih edilmeye daha layıktır. (Mev-
dudi, VI: 123). Şu âyetler Mevdudi’nin doğru 
tercihini11 destekler niteliktedir: “Böylece sizi 

10 Sözgelimi iktidar olmuş İranlı Müslümanlara şu 
anda sahip çıkıp sürekli onların “maslahatını” 
gündemde tutmakla, tarihi bir soykırımla karşı 
karşıya kalan Suriyeli Müslümanlara sahip çıkmak 
aynı şey değildir. Öncelikli olan ikincisidir.

11 Mevdudi’nin yaklaşımını esas aldığımızda, Suri-

vasat bir ümmet yaptık ki, insanlara şahid ola-
sınız. Peygamber de size şahid olsun.” (Bakara: 
143). “Allah uğrunda, O’na yaraşır şekilde cihat 
edin. O sizi seçti ve babanız İbrahim’in yolu olan 
dinde size bir güçlük yüklemedi. Daha önce ve 
Kur’an’da Peygamber’in size şahit olması, sizin 
de insanlara şahit olmanız için size Müslüman 
adını veren O’dur.” (Hac, 22: 78).
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yeli Müslümanların Esed zorbalığına karşı direnişi 
sürdürenleri de hayatlarını kendi topraklarında 
hakkın rızası için mücadele ederken kaybedenle-
ri de ve bu zulme sessiz kalmayıp oraya giderek 
onlara fiili destek veren dünya Müslümanları da, 
ülkelerinde kalıp Baas zorbalığını eylemleriyle te-
lin eden ve direnişi gücü yettiğince destekleyen 
Müslümanlar da şahittir/şehittir.
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Şehit” ve “Şahit” aynı kökten gelen iki 
kelime olmakla birlikte bilindiği gibi 

Türkçede iki ayrı anlamda kullanılmaktadır. 
Türkiye’de/Türkçede, herhangi bir şekilde 
vatan için ölen kimseye “şehit” denir ve bu-
nun mahiyeti kanunlarla da düzenlenmiştir. 
“Şahit” kavramı ise gördüklerini ve gözlemle-
diklerini gerektiğinde açıkça ve baskı altında 
olmadan olduğu gibi söyleyen kimseye de-
nir. Bu anlamda “biliyorum” ifadesi değil de 
“gördüm, şahitlik/tanıklık ederim” ifadesinin 
kullanılması istenir. Çünkü bilmek ile bizzat 
görüp tanık olmak, birbirleriyle ilişkisi olsa 
da temelde farklı anlamlara gelir. Toplumda 
şehit ve şahit kavramları algısı yaklaşık ola-
rak böyledir.

Şehitlik ve şahitlik kavramlarının taşıdığı an-
lamların pratikte açığa çıkabilmesi, kişinin 
şehadetin (şehitlik ve şahitlik) nedeni ve so-
nucunun doğruluğuna kesin olarak inanması 
gerekmektedir. Demek ki şehadette bilmek, 
görmek, gözlem yapmış olmak yetmiyor, 
bütün bunların doğruluğuna da inanmak ge-
rekiyor. Dolayısıyla şehit olmaya ve şahitlik 
yapmaya gitmek, sağlam bir inancın gereği-
dir. Bu anlamda şehadet, her iki yönüyle de 
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Ulus Devletin Çaldığı Rütbe: 
Şehitlik Makamı

Şehit olmaya ve şahitlik 

yapmaya gitmek, sağlam 

bir inancın gereğidir.
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Müslümanlıkta çok değerli bir salih amel, ha-
yır üretmek, yani ibadettir.

Şehitlik ve şahitlik, derin kökleri ve sağlam bir 
gövdesi bulunan “şehadet”in iki büyük dalı 
gibidir. Her biri için ciltlerce kitap yazılabilir, 
nitekim yazılmış ve daha da yazılacaktır. Biri 
canın, diğeri ise namusun ortaya konmasıdır. 
En büyük ortak özellikleri; eylemleri sonun-
da karşılığı sadece Allah’tan beklemek, yani 
O’nun rızasına ermektir. Böyle olursa verilen 
can kişiyi şehitlik mertebesine ulaştırır, tanık-
lık bağlamında söylenen 
söz ise namusu yüceltip, 
adaleti getirir. Bu iki sıkleti 
aynı anda bir Müslüman 
taşıyabilir ama iş yazıp an-
latmaya gelince ikisini bir-
den kaldırmak zordur. Biz 
dilimizin döndüğü kadar 
şehit ve şehitlik yolunun 
işçiliğini yapmaya çalışa-
lım.

Şehit ve şehitlik, Müslüman toplumlarda sü-
rekli canlılık gösteren, diğer bir deyişle hep 
gündemde olan kavramlardır. Bu kavramlar 
din, millet, vatan, hürriyet ve bağımsızlık 
kavramları ile birlikte yolculuk eder. Böylece 
ülkenin birlik ve beraberlik harcının oluşma-
sında önemli rol alırlar. Şehadet ile ilgili öz 
kaynaklarımıza baktığımızda, onlarda önem-
li bir yer tuttuklarını görüyoruz: Kur’an-ı 
Kerim’de yüzden fazla şahitlik/tanıklık, on-
dan fazla şehitlik ile ilgili âyet bulunmak-
tadır. Sahihi Buhari’de üç tane şahitlik, on 
tane şehitlik; Kütüb-i Sitte ile birlikte on dört 
muteber hadis kitabına dayanılarak yazılan 
Cem’ul-Fevaid’teki cihad bahsinde otuz üç 
tane şehitlik ile ilgili hadis yer almaktadır. 

Şehadet, ya gözle ya da basiretle gerçekleş-
tirilen bir müşahedenin (gözlemlemenin) 
yanı sıra hazır bulunmaktır. Bazen tek başına 
“hazır bulunma” anlamında da kullanılır. Bu 

bağlamda “şehadet” ile “muhtazar, muhtazır” 
kavramlarının birbirleriyle ilişkisi ortaya çı-
kıyor. “Huzur (hazır bulunma)” kökünden 
gelen, muhtazar; hazırlanmış, ölüme hazır; 
muhtazır ise ihtizar halinde bulunan, can çe-
kişen, demektir.(1) Bu anlamlardan hareketle, 
ölümün kendisine geldiği kişiye “muhtazar” 
denir. Allah yolunda savaşa katılan Müslü-
manlar her an ölüme hazır oldukları ve bu 
durumları açıkça müşahede edildiği için, bu 
yolda (fi sebilillah) ölenler ya da öldürülenler 

çok yerinde ve anlam-
lı bir yaklaşımla “şehit” 
olarak adlandırılmışlar-

dır/ adlandırılırlar. “Allah 
yolunda öldürülenler için 
‘ölü’ demeyin! Aksine on-
lar diridirler, fakat siz far-
kında değilsiniz.” (Bakara, 
2/154). Bu âyetin dipno-
tunda Mustafa İslâmoğlu 
“Zımnen: Allah yolunda 

ölen veya öldürülen kimse, hayatını ve canını 
imanına şahit kılmıştır. Ancak böyleleri şehid 
olarak adlandırılmayı hak ederler.” diyerek 
konunun önemini vurgulamaktadır.(2) Ayrıca 
aynı bağlamda bakınız: Âl-i İmran, 3/157, 159 
ve Hac, 22/58.

Şehitlik çok önemli ve değerli bir mertebe 
(rütbe), nebilerle yan yana bir makamdır. 
“Kim Allah’a ve nebilere itaat ederse işte on-
lar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği ne-
bilerle, sıddıklarla, şehidlerle ve salihlerle 
birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaş (yoldaş) 
tırlar! Bu lütuf Allah’tandır. Bilen olarak Al-
lah yeter.” (Nisa, 4/69,70). Nisa Sûresi’nin 
bundan sonraki âyetlerinde (71-78) savaş ve 
Allah yolunda öldürme ve ölmeden söz edili-
yor. Dolayısıyla ‘şehit’, çoğulu ‘şüheda’ kavra-
mının, Allah yolunda yapılan savaşta ölenler 
ve öldürülenler için kullanılması uygundur. 
Ayrıca şu hadis de bu anlayışı desteklemek-

ŞEHADET GEREĞİ 

GİBİ ANLAŞILMAZSA, 

SIRADAN ÖLÜM 

İLE ŞEHİT OLMAK 

ARASINDAKİ FARK 

GÖRÜLEMEZ.
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tedir: “Resülullah(s) buyurdu ki, şuheda beştir: 
Taundan ölen, karın illetinden vefat eden, suda 
boğulan, yıkık altında kalıp ölen, bir de Allah 
yolunda şehit olan, yani (qutile) katledilendir.” 
Bu hadisle ilgili dip notta şu bilgi var: “Şehit” 
burada “qutile” manasınadır ki, manayı hakikice 
şehit işte budur. Bundan evvelki dördüne meca-
zen şehit denilmiştir.”(3) Şehitlikle ilgili âyetlere 
baktığımızda da bu görüşün doğru olduğu 
kolayca anlaşılmaktadır. “Ve sakın Allah yo-
lunda katledilenleri ölüler saymayın! Aksine 
onlar diridirler. Rızıkları Rableri katındadır.” 
(Âl-i İmran, 3/169; Hadid, 57/19). 

Yukarıdaki son iki paragrafta da görüldüğü 
gibi “şehit” kavramı sadece Allah yolunda öl-
düğü ya da öldürüldüğü, 
kendi canı ve hayatı ile 
birlikte diğer Müslüman-
lar tarafından da görülen 
(meşhud) kimse/kimseler 
için kullanılır. Buradaki  
‘meşhud’ kavramı gözle 
görülmenin yanında mey-
dana gelen olayın sadece 
ve sadece Allah rızası için olduğuna inanma 
ve bunu samimiyetle sahiplenmedir. Yazı bo-
yunca görüldüğü gibi önemine binaen bu tes-
piti/gerçeği birkaç kezdir yineliyorum. Çün-
kü şehadet gereği gibi anlaşılmazsa, sıradan 
ölüm ile şehit olmak arasındaki fark görül-
mez/ görülemez, şehit olmanın öğreticiliği ve 
değeri de bilinmez/bilinemez. Böyle olunca 
ölmekten çok korkulur ve şehitlik de, özellik-
le siyasi pragmatizmin ve iktidar hırsının çok 
verimli ve görkemli bir istismar aracı olabilir. 
Tarihte ve günümüzde bunun birçok örnekle-
rini görmek mümkündür. 

Şehitlik, Allah yolunda ölen veya öldürülenin 
kurtuluşu (cenneti hak etmesi) iken, sağ ka-
lanlar için de ibret, şeref ve namus kaynağı 
bir büyük değerdir. “Dikkat edin! Eğer Allah 
yolunda öldürülür ya da ölürseniz, Allah’tan 

olan bir bağışlanma ve rahmet, onların bütün 
toplamakta olduklarından daha hayırlıdır.” 
(Âl-i İmran, 3/157). “Allah’ın Kendi fazlından 
onlara verdikleriyle sevinç içindedirler. Onla-
ra arkalarından henüz ulaşmayanlara müjde-
lemeyi isterler ki, onlara hiçbir korku yoktur, 
mahzun da olacak değillerdir.” (Âl-i İmran, 
3/170). “Öyleyse, dünya hayatına karşılık ah-
reti satın alanlar, Allah yolunda savaşsınlar; 
kim Allah yolunda savaşırken öldürülür ya 
da galip gelirse ona büyük bir ecir vereceğiz.” 
(Nisa, 4/74). “Cennete giren hiç kimse dünya-
ya geri dönmek istemez. Yeryüzünde bulunan 
her şey orada da vardır. Ancak şehit, şehitlik 
mertebesinin yüksekliğini gördüğü için dün-
yaya on kere dönüp her seferinde öldürülüp 

şehit düşmeyi temenni 
edecektir.” (Buhari, Müs-

lim, Tirmizi ve Nesai).(4) Şe-
hitliğin âyetler ve hadiste 
vurgulanan değerini başka 
amaçlar için kullanmak, 
kesinlikle doğru değildir 
ve vebali büyüktür.

Şehitlik çok değerli olduğu gibi, çok da has-
sas bir konudur. Bu anlamda değişik konular-
la ilişkisi ve bağlantılarından bazılarına kısaca 
değinmek istiyorum;

1- Şehitliğin ulus devletlerdeki serüveni ile 
mevcut algıya evirilmesi ve din değerli bir kav-
ram iken, nasıl milliyetçiliğin ana argümanla-
rından birisi haline dönüştürülüp kullanıldı-
ğının, ciddi bir şekilde ve acilen araştırılması 
gereken bir konu olduğunu düşünüyorum.

2- Şehitlik, cihad ve kıtal (qıtal) ile sıkı sıkı-
ya bağlantılıdır, kesinlikle onlardan ayrılamaz 
ve onlardan bağımsız düşünülemez. Şehitliği 
yazı boyunca anlatmaya çalıştık. Cihad ve qı-
tale gelince, bunlar da kardeş kavramlardır. 
Bilindiği gibi cihad, Allah yolunda (fi sebilillah) 
beden ve zihin ile yapılan/gerçekleştirilen bü-

ŞEREFLİ, İZZETLİ VE 

İFFETLİ YAŞAMAYI 

HAK ETMENİN BİR 

BEDELİ VARDIR.



70

tün çaba ve eylemlerdir. Kıtal ise gene sadece 
Allah yolunda gerektiğinde belli bir zaman için-
de yapılan bir çatışma, çarpışma, yani silahla 
bir öldürme ve ölme olayıdır ve buna savaş 
denir. Bu bağlamda şehitlik, savaş için hazır-
lık, savaşa gitme ve bizzat savaşma/vuruşma 
eylemlerinde bir sonuçtur. Şöyle de denebi-
lir: Şehadet, nedeni Allah rızası ve ödülü de 
kesinlikle cennet olan bir süreçtir, şehitlik ise 
bu uğurda kazanılan rütbenin adıdır. Öyle bir 
rütbe ki, Allah onu nebileriyle birlikte anıyor. 
Herkes Resul ve Nebi olamayacağına göre, bir 
Müslüman için en yüksek rütbe değil midir? 
Kendini gerçek anlamda Allah’a adama (inna 
lillahi; lirabbike venhar), yürek ve savaş… Ne-
rede onlar?

3- Kur’an’da savaş âyetlerinin çokça geçtiği 
Âl-i İmran, Nisa, Tevbe, Fetih, Mücadele gibi 
sûreleri yeniden okuyup, kimlerle ve ne için 
savaş yapıldığı konuları üzerinde düşündüm. 
Elbette savaş/kıtal denilince insanın aklına 
şehitlik, ölmek, ölmemek, ölmeyi istemek-
istememek gibi durumlar geliyor. Buradan 
hareketle arkadaşlarla sohbetlerimiz sırasın-
da birkaç kez savaştan söz ettim. Şöyle ki; 
“Kapitalizmin dayattığı sömürü, adaletsiz ve 
onursuz (izzetsiz ve iffetsiz) hayatı ve ilişkileri 
ancak savaş paklar. Evet, dünya çok kirlen-
di, acilen ve şiddetle arınmaya ihtiyacı var. 
Bu kadar kötülüğü ve sapkınlığı başka hiçbir 
şey temizleyemez. Bu nedenle derhal, hemen 
şimdi savaş çıkmalı.” Bu tür sözlerime herkes; 
“Bu da nereden çıktı, savaşın sırası mı şimdi? 
O zaman benim ceviz dikme, hayvan damla-
rı, kredi, hibe ve teşvik alma projelerim suya 
düşer! Milli gelir biraz düzeldi, inşaat sektörü 
iyi durumda, yollar fabrikalar, değişik sektör-
lerde kurulan büyük şirketler, Avrupa Birliği 
medeniyet projemiz ne olacak? Çocuklarımız 
var, çalışıyorlar, işleri iyi, daha da büyüte-
cekler, torunlarımız büyüyor...” gibi sözlerle 
karşı çıkıyor. Hep aynı mazeretler değil mi? 

İnsanların yanında bu tür sözler ettiğimde, 
herkesin aklına hemen Suriye ile savaş geliyor 
ve çok irkiliyorlar, ürküyorlar, titriyorlar ve 
şiddetle karşı çıkıyorlar. Oysa ben bu tür söz-
ler ettiğimde, kesinlikle ne Suriye ne de başka 
bir ülke adı ne düşündüm, ne de söyledim. 
Üzülerek belirteyim ki; bugüne kadar sadece 
bir kişi şu soruyu sordu: “Kime karşı ve neden 
savaş?” Evet, bütün mesele burada.

Ceviz tarlasını, evi, eşleri, çocukları, refahı, 
rahatı, banka hesaplarını, şirket işlerini dü-
şünüp onların derdine düşmeden önce, söz 
konusu soru sorulmalıydı. Bir kişi de, dünya-
nın her bakımdan çok kirlendiğini, üniversite 
mezunu oğlunun altı yüz lira maaşla çalıştığı-
nı, nimetlerin çoğunu zalim egemenlerin gasp 
ettiğini ve bunu ancak savaşın paklayacağını 
söyledi. Ayrıca sözlerime maddi durumu orta 
ve zayıf olanlar sessiz kalırken, tuzu kuru var-
lıklı insanlar daha çok tepki gösterip gürültü 
çıkarıyorlar. Bu her zaman böyle değil midir?

Şerefli, izzetli ve iffetli yaşamayı hak etmenin 
bir bedeli vardır. “Ya inandığım gibi yaşarım 
ya da haksızlıklarla mücadele edip şerefimle 
ölüp şehit olmayı tercih ederim” sözleri bize 
yabancı değildir. Bu söz, itikadı uğruna şehit 
olmuş nice kahraman Müslümanın ortak hay-
kırışıdır. Hz. Ömer’in şehit edilmesinden bu 
güne kadar defalarca bu söz, toplumun için-
den çıkan şehitler tarafından kendi toplumla-
rına haykırıldı.

4- Din devlet ilişkilerinde sekülerlik, laiklik, 
din kaynaklarına dayanmayan yasalar, hali-
fenin/emirin olmayışı gibi durumlardan kay-
naklanan sorunların bulunmadığı dönemler-
deki şehitliğin anlam ve değeri ile bu sorun-
ların bulunduğu zamandaki değeri, anlamı ve 
kuvveti tartışmalı durumdadır. Laik toplum-
larda “Allah rızası ya da Allah için” sözünün, 
tüzel bir kişilik olan devlet adına bir anlamı 
var mı, varsa nedir? Ülkemiz örneğinde; Gü-



71

Kur’ani Hayat
EYLÜL’12
SAYI 26

MUSTAFA 
DEMİR

Ulus Devletin Çaldığı 
Rütbe: Şehitlik Makamı

ney Doğu’da terörizm mücadelesinde 
helikopterden yerdeki insanlara âyet, 
hadis metinleri atıp dağıtan bir askerin, 
başörtüsü nedeniyle üniversitede derse 
alınmayan kardeşini izine geldiğinde 
evinde ağlarken görmesi, onu psikolo-
jik bir sıkıntıya sokmuş ve hastanelik 
etmiştir. Bu, 28 Şubat sürecinin yürek-
leri kasıp kavurduğu dönemde yaşanan 
ve medyada yer alan sayısız haberlerden 
birisidir.
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ehit ve şahadet kavramları Kur’an’da farklı 

anlamlarda kullanılır. Hazır, nazır, tanık, 

dosdoğru ve güvenilir haberci, önde giden, 

adil, hakkı söyleyen, model, ortada, bilinçli 

hissedilip görülen bütün gözlerin ona dikil-

diği kimse gibi çok geniş bir anlam haritasına 

sahiptir.

Bakara Sûresi’nin 143. âyetinde örnek model 

manasına kullanıldığını görüyoruz. “Ve işte 

böylece sizi dengeli bir ümmet kıldık ki in-

sanlığa şehitler / örnekler olasınız. Peygam-

ber de size şehit / örnek olsun”, yani insan-

lığa örnek olan Hz. Muhammed’dir, dolayı-

sıyla şehit olma vasfını önce Hz. Muhammed 

kazanıyor; sonra onu örnek alan insan, tüm 

insanlığa da modellik yapma hakkını elde et-

miş oluyor. 

Hz. Muhammed’in ahlâkı Kur’an’dı. O, 

Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmıştı. Tüm 

âlemlere rahmet ve insanlığa şehit olma özel-

liğini kazanmıştı. Kim Resulü örnek alırsa o 

da Kur’an ahlâkını kuşanıp örneklik, şehitlik 

vasfını kazanmış olur.

D E N E M E

Şehadet İnsanın Tüm Hayatını 
Rabbine Adamasıdır

ŞEHİT, SÖYLEDİĞİ SÖZ 
UĞRUNDA CAN FEDA 
EDENDİR. UĞRUNDA 

CAN FEDA EDİLMEYEN 
İNANÇLAR CANSIZDIR. 

ŞBÜNYAMİN DOĞRUER
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Şehit aynı zamanda Allah’ın yeryüzünde 

tek bir Rab olduğuna, diğer sahte Rablik id-

diasında bulunanları reddettiğine şahitlik 

edendir. “Rabbin Âdemoğlunun sulbünden 

soyunu alıp ve onları kendi nefislerine kar-

şı şahitler kılmıştı. Ben sizin rabbiniz değil 

miyim? demişti. Onlar da evet, rabbimizsin 

şahit olduk demişlerdi.” (Araf, 172). Bu âyete 

göre yeryüzünde şehit olan, Rab’inin Rubu-

biyyetine şahittir. Allah ile yaptığı bu sözleş-

meyi yeryüzünde pratize eden, ispat eden, 

insan şehitlik tacını almaya hak kazanmış de-

mektir. İşte şahadet, Allah yolunda yaşamak 

ve onun yolunda ölmektir. Şahadet, insanın 

tüm hayatını Rabbine adamasıdır. Hayatını 

Allah yolunda vakfetmiş, 

ömrünü İslam’a adamış, 

Rabbinden başkasına sec-

de etmemiş, muttaki bir 

kişiliğe sahip, zor olana 

talip olmuş, sıradan ölüme 

değil yüce bir ölüme gözü-

nü dikmiş, zalimin zulmü-

nü suratına haykıracak kadar yürekli bilinçli 

şekilde şehadeti seçmiş olandır şehit.

“Şehitler Allah katında diridirler ve onlar he-

sapsız ve sınırsız bir şekilde rızıklandırılmak-

tadır. Allah yolunda öldürülenleri ölüler san-

mayın, hayır onlar diridirler. Rableri katında 

rızıklandırılmaktadırlar.” (Âl-i İmran 169).

Anlamsızlık, ahlâksızlık, nihilizm ve profan 

ideolojilerin hâkim olduğu çağımızda, evren-

sel istikbarın, küfrün tehditlerine karşı ne-

silleri direnmeye teşvik edici olan şehadettir. 

Üzerimize çöreklenmekte olan karanlığa kar-

şı yüreklerimizdeki aydınlığı çoğaltma cehdi-

ni gösterecek olan şehadettir. Müslüman coğ-

rafyada zafere koşma ümidinin karamsarlığa 

dönüşmemesi için şehadet bilinci şarttır.

Şehadet, zulüm ve kötülüklere dalmış bir 

dünyaya teslim olmamaktır. Şehadet, zu-

lümlere gark olmuş bir dünyada hayatın 

atardamarlarına girerek derinden bir uyanışı 

gerçekleştirmektir. Şehadet, Allah’ın boya-

sıyla boyanmaktır.  Cahiliyeye karşı direniş 

hattında tüm tağuti etkileri, şeytani tuzakları 

defetme mücadelesidir. Şehadet, Allah’a olan 

bağlılığımızın ve davamızdaki samimiyetin 

ispatıdır. Şehadet, canların Allah’a sunulduğu 

bir pazar yeridir.

Şehit, ümmetin yeryüzünde yaşam güven-

cesidir. Onun şehadeti bir imanın ebediyet 

mayasıdır. Şehadet, tanıklıktır. Şehadet,  ba-

tıl, yalan ve zulmün elinden silahını aldığı, 

bütün siperlerini ortadan 

kaldırdığı, bütün savunu-

cu ve samimi erlerini kat-

lederek sarsıp yok ettiği ve 

insan olmanın yok olma 

üssünde sürekli bir ölüm 

tehlikesiyle karşı karşıya 

bırakıldığı bir dönem ve 

düzende tek cihat şekli, var olmanın tek ka-

nıtı, bulunmanın tek belirtisi tek saldırı ve sa-

vunma silahı ile hakikati doğruluk ve adaleti 

savunmanın tek yoludur. Bütün bu mucizeler 

şehadetle gerçekleşir.

Şehadet, aşk ile iman ateşine atlayıp, oradan 

ilahi nur ve iyilik karışımıyla çıkmaktır. Ve 

yüce huzura çıkıp ebedi huzura kavuşmaktır. 

Şehit, terk edilemez sanılan değerleri, canını, 

malını, ailesini, çocuğunu, sevdiklerini, sıcak 

yuvasını terk ederek fedakârlığın yücesini or-

taya koyarak kısaca can kuşundan özveride 

bulunarak, dünyaya ellerinin tersiyle doku-

nan, Allah’a bağlılığını, akdini yerine getiren, 

Rabbi ile en güzel ticareti yapan ve kârlı çı-

kan onurlu, izzetli aziz insandır. En bahtiyar 

insandır. Dünyalıklardan ve kirlerinden arın-

mıştır. Kendini adadığı gerçeğe olan sevgisini 

ŞEHADET, ZULÜM VE 

KÖTÜLÜKLERE DALMIŞ 

BİR DÜNYAYA TESLİM 

OLMAMAKTIR.
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göstermeye yok olmada olan yüce değerler 

uğruna girişeceği cihatla kullanabileceği tek 

silah olarak kızıl ölümü kendi elleriyle seçen 

kimseler şehittir. Tanık yaşar, hazır ve nazır-

dır. Yalnız Allah’ın katında değil, insanların 

katında da yaşıyor ve diridir. Bütün çağ dö-

nem ve yerlerde. 

“Şehit, tarihin kalbidir.” der Şeriati. Ne de 

güzel tanım yapmıştır kendisi de şehit olan 

bu aziz insan. Kalbin damarlara kan gönderip 

dirilttiği şehit de, ölüme koşan bireylerinin, 

insanlarını kendiliğinden bıraktığı aşamalı 

bir ölümle karşı karşıya gelmiş, boyun eğen, 

sorumluluk duygusunu unutmuş, insan olma 

inancını yitirmiş bir toplum ile yaşam hare-

ket ve yaratıcılıktan yok-

sun bir tarihi diriltir; kalp 

gibi, toplumun kurumuş 

damarlarına kendi kan-

larını ulaştırır. Şehadetin 

en büyük mucizesi ise bir 

kuşağa, yeni bir kendine 

inanma duygusunu kazandırmasıdır.

Şehitler sürekli aramızdadır.

Sürekli olarak onlar yaşıyor.

Nasıl kaybolsun? 

Ölümlerini seçme cesaretinde olanlar kaybol-

mazlar.

Şehadet, kan, et ağırlığının, düşkünlüğünün 

kahredici bataklığında ruhun âlem içre seya-

hatine eşliktir. Kuştüyü yataklara, sıcak yuva-

lara ram olanlar tağutların ezici ve kahredici 

baskısına boyun eğenler, dertsiz keyif çatan-

lar, dünya ile nikâh kıyanlar bu fani lezzetleri 

terk edemez. Ama şehit böyle mi?

Asla! o tüm bunlara rest çekendir. 

İslam her şeyiyle aksiyondur. Uyuşukluk ve 

korkaklık değil, hele hele zulüm düzenlerine 

kul köle olmak hiç değildir. Şehit, çelikleşmiş 

yapısıyla asrın insanını modern diye vasıf-

landırılan fikir putlarından arındırıp onları 

hak ve hakikatin nur projektörünün ışığında 

yürümelerine engel olan tağut düzenlerini 

yok edip, İslam nizamını yeryüzüne hâkim 

kılıncaya kadar savaşan ve canını verendir. 

Şehit, İslam’ı bizatihi nefis devletine hâkim 

kılan ve bunu âlemlere şümulleştirme savaşı 

veren yiğit savaşçıdır. Şehit, İslam’ın izzet ve 

şerefini zalimlere lekelettirmemek için eylemi 

seçendir, zorbalardan hesap sorandır. Şeyta-

nın düzenlerine karşı verdiği savaşta, şehide 

hiçbir şey Allah’tan, Resulünden ve onun yo-

lunda cihattan daha sevimli değildir. Şehit, 

“De ki; eğer babalarınız, 

oğullarınız, kardeşleriniz, 

eşleriniz, hısım ve akra-

banız, kazandığınız mallar, 

düşmesinden korktuğunuz 

ticaretiniz, hoşlandığınız 

meskenler size Allah’tan, 

Resulünden ve onun yolunda cihattan daha 

sevimli ise o halde Allah emrini yerine geti-

rinceye kadar bekleyin. Allah, yoldan çıkmış 

bir topluluğu doğru yola iletmez.” (Tevbe 24) 

âyetini yüreğine kazıyan ve pratikleştirendir.

Şehit, kendini ateşe atar, yakar kendini ki 

mazlumlar kurtulsun. Dirilişin ve direnişin 

kapısı açılsın. Şehit, yalnız Allah’ın sözünü, 

akidesini dalgalandırmak için var gücüyle 

ceht ve kararlılıkla mücadele eder. Bunun 

için yeryüzünde fesat çıkaran, insan boğaz-

layan zalim diktatörlerin tezgâhlarını başı-

na yıkan kurşunlara gel diyen, güzel ölüme 

tebessüm eden, darağaçlarına gülümseyen 

yürekli insandır. Şehadet, kâfirlerle ve zalim-

lerle uzlaşmayı reddetmenin bir sonucudur. 

Uzlaşmacı rejimlerde şehadet yoktur. Şeha-

det imana dayalı bir tercihin başkaldırının 

beşeri sistemlere bir isyanın bir kıyamın so-

ÖLÜMLERİNİ SEÇME 

CESARETİNDE 

OLANLAR 

KAYBOLMAZLAR.
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nucudur. Sadece savaş meydanlarında aradık 

şehidi. Hâlbuki şehit bazen Uhud’dadır savaş 

meydanlarında Musab’laşır, Hamza’laşır. Ba-

zen darağaçlarında Hubeyb’leşir, Kutup’laşır, 

Udeh’leşir, Ömer Muhtar’laşır. Bazen bir ha-

pishanede, bir hücre köşesindedir Abdullah 

Harun’laşır, Şehmuz Durgun’laşır. Bazen de 

kahpece bir pusunun, sıkılan kahpe bir kur-

şunun sıcaklığındadır Hasan el-Benna’laşır, 

Malik Şahbaz’laşır, Metin Yüksel’leşir. Şeha-

det, ölümle çıkılan yarışta ölümü geride bıra-

kanların işidir. Karanlık bir çağ yaşıyoruz. Al-

lah ve İslam düşmanları ümmeti perişan etti, 

darmadağınık haldeyiz. Ümmetin gemisi ka-

raya oturdu. Geminin Sırat-ı Müstakim’de yol 

alması için nisap miktarı 

kana ihtiyaç var bunu sağ-

layacak olan aziz İslam’ın 

yiğit evlatlarıdır. Ta ki Hü-

seyin gibi çığlık kopararak: 

“Kanımla yükselecekse bu 

Muhammed’in dini. Durmayın ey kılıçlar 

parçalayın beni.” Kerbela’dan yükselen bu ses 

arş-ı âlâda hâla çınlıyor, duymasını işitmesini 

bilenler, şehadeti sevenler için. Şehit, damarla-

rımızda uyuşmuş, plastikleşmiş kanı harekete 

geçiren mazlumların umudu, mahrum bıra-

kılmış milletin güvencesidir. Şehit ve şahadet 

kervanına katılanlar, yarasa ruhlu azgınların, 

zalimlerin, sömürücülerin, egoistlerin, em-

peryalistlerin korkulu rüyasıdır. Şehit mantı-

ğı, izzetli mü’minlerin mantığıdır. Bu düşünce 

ile karmaşık meseleler kendiliğinden çözülür. 

Mü’mine dik duruşunu sağlayan, dünyaya 

restini çektiren şehit mantığıdır. Dünyayı dize 

getirecek bu mantık, zalimlere dünyayı dar 

edecek böyle mü’minlerdir. 

Emperyalizmin tüm prangaları bu mantık-

la paramparça edilebilir. İnsanlığın üzerinde 

abanan fikir putları, kâbusları ve sömürü-

cüler şehit mantığı ile darmadağınık edilir. 

Yeryüzünü kasıp kavuran fitneler yok olur. 

Mü’min, şehit mantığı ile ölümü öldürmüş-

tür. Oyun ve eğlenceden ibaret olan yalan 

dünyanın nimetlerinden değil, hakiki hayatın 

cennetin nimetlerinden rızıklananlar bu man-

tığın zirvesinde olanlardır. Zulüm çarkları şe-

hit mantığı ile parçalanır, tağutlar dize gelir. 

Bu mantıkla yeryüzü robotlardan arındırılır; 

insanlık huzur bulur, mazlumun ahı diner. 

Zalimin zulmü bu mantıkla kafasında parça-

lanır ve engeller kendiliğinden yok olur. Şe-

hit, sevgiliye kavuştuktan sonra gördüğü ila-

hi ikramlardan dolayı tekrar tekrar dünyaya 

dönüp, bu mantığın zirvesine çıkıp, defalarca 

yeniden öldürülüp sevgiliye kavuşmayı te-

menni eder. Çünkü şehit 

eylenmeye ve oyuna talip 

değil, hakikatin kendisine 

taliptir. Uğrunda bir kez 

değil, binlerce kez ölüne-

cek ölümlere seve seve gi-

dendir şehit. Şehit mantığı, “Cennet kılıçların 

gölgesi altındadır.” hadisi şerifinin mükâfatına 

nail olmak için savaşmak ve kan akıtarak öl-

mek olduğunu bilinçli bir şekilde bilen ve ye-

rine getirendir. 

Şehit bilir ki alacağı her yara kıyamet günün-

de yeni açıldığı andaki durumu üzere kan 

fışkırıyor gibi görünür ancak rengi kan rengi 

ise de kokusu misk kokusudur. Şehit, zafer 

marşlarını kandamlalarıyla yazdırır ve o kanla 

yazılanlar yeryüzünde akis verir. Yeryüzü şü-

heda burcu olur. Çünkü kan mesaj taşır. Bu 

mesaj sayesinde insanlar direngen bir ruha 

kavuşur. 

Şehidin kanı bir tohumdur. Mutlaka meyve 

verecektir. Şehit, cihat sarayında ve kıtal mey-

danında ilahi ve rahmani kaftanı giyendir. 

Şehit, nasıl yaşanacağını, nasıl ölüneceğini 

UZLAŞMACI 

REJİMLERDE 

ŞEHADET YOKTUR.
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geride kalanlara, pısırıklara, korkaklara, yü-

reksizlere gösterendir.

Şehit, karanlıkları dağıtan istibdat köşklerini 

ümmetin kanı ve malı üzerine kurmuş kralla-

rın, şahların, firavunların saraylarını yerle bir 

edendir.

Şehit, söylediği söz uğrunda can feda edendir. 

Uğrunda can feda edilmeyen inançlar cansız-

dır. Bundan dolayı nasıl karanlık aydınlığa 

muhtaçsa insanlık da şehadete, şehitlere muh-

taçtır. Şehit ve şahadet müşriklerden beraat ve 

teberridir. Şehit, geride 

yüreği dörde bölünmüş 

anne de bıraksa o anne-

nin kalbi, şehidin bıraktığı 

motiflerle süslenecektir. 

Şehit, Allah’ın askeri olup, 

meleklerle saf saf kıyama 

durandır. Allah’a yaslanıp, 

ona dayanıp zulme dur 

diyendir. Şehit, zulmün hâkimiyetine hayır 

diyendir; öfkedir, öçtür, kızgın bir çığlıktır. 

Şehit, Rasulullah’ın tilavetiyle tüm dünyaya 

duyurulmuştur. Rabbimizin “ittekullah” na-

kışlı giysileriyle bezenmiş bir hayatın özle-

miyle yanıp kavrulan ve sonunda bu hayata 

kavuşandır. Şehit, Kur’an’ın ahlâk ve fazileti-

ne evet, zulme karşı cihadına hayır diyen alaf-

ranga Müslümanlara Kur’an’ın bütünlüğü-

nü ve ona karşı sorumluluğunu gösterendir. 

Müslümanın başını vermesinin zamanı geldi-

ğinde bunu en iyi şekilde ispat edendir şehit. 

İhanete uğramaktan yılmayacaklar adına, 

Habil’in, İbrahim’in,  Resulullah’ın torunları 

adına bütün mazlumların, bütün hakkı yen-

mişlerin, yenilmiş hakların peşini bırakma-

dan adalet tecelli edene kadar yüzüne tebes-

süm gelmeyendir şehit.

Selam olsun canlarını dişlerine takarak bu 

davayı bütün özü ruhu diriliği ve canlılığı ile 

bize kadar getiren insanlığın onur kaynağı if-

tihar vesilesi şehitler kuşağına.

Selam olsun gittikleri yerlere ölümlerini de 

beraber götürenlere.

Selam olsun hayatı güzelleştirmek için ölümü 

güzelleştirenlere.

Selam olsun ölümü yaşamak kadar aziz bilen-

lere.

Selam olsun tarihin başı dik onurlu yiğitleri-

ne.

Ya rabbi şehadet yoksullu-

ğu çektiğimizi biliyorsun. 

Ya rabbi ümmetin dünye-

vileşme hastalığına yaka-

landığını en iyi bilensin. Ya 

rabbi şehadetin çağrısına 

hakkıyla kulak verip değil 

kendisini, başkalarını da dirilten ölümle sana 

kavuşmayı nasip eyle. Sana adanmış bir haya-

tı bizlere nasip eyle.

Şehadet ilahi bir taç, tağuti güçlerin istikbarın 

tasallutundan kurtulmak isteyen Müslüman-

lar daima bu ulvi ruha muhtaç. 

 

ŞEHİT, CİHAT 

SARAYINDA VE 

KITAL MEYDANINDA 

İLAHİ VE RAHMANİ 

KAFTANI GİYENDİR.
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ŞİİR / 
Şahitlik

-Varlığım varlığına armağan olsun rabbim- 

Aşkımı böyle dillendirdim 

Ağzımda dua ile 

Gıpta ediyorum başkalarını dirilten ölüme

Fesada, zulme kesmiş dünyada 

Rablığına şahit olduğum rabbim

Şehadet yoksulluğu çektirme bize

Biz şah damarımızdan boşalan sevdalara kur-
ban ömrümüzü

Namlunun ayazında tuttuk 

Bu yüzden dokunaklı anlamlı poyrazlara ver-
dik sakalımızı

Yar dedik tek olana sunduk başımızı 

Sabır kapılarından girdik 

Ve alnımızdan kıyamın çığlıkları döküldü 

Gam vadisine 

Yarınlar ekerdik bir kalpten bir kalbe

La ile başlardık ilk söze 

Her birimiz aşka dönüşür 

Dokunurduk leylamızın yüreğine 

Samimiyetimizle 

Kılıçların gölgesinde duran cennet

Şehadet kokan ölüm cana minnet 

İman ve cihattır hayatın anlamı 

Ancak şehitler giyer ilahi kaftanı 

Şahitlik varsa hayat güzeldir

Şehadet öyle güzel bir ölüm ki 

Şehit yeniden dirilip ölmek isteyendir

Allah ne de güzel överek tasvir ediyor

Önden gidenlere bakıp sırasını bekleyenleri

Dünya sürgününün kıvrımlarında şehadet na-
kışları var

Ölümle yarışan şehitler ölümü geride bırakırlar

Şehit bilinçle dolayıp şehadeti kalbine 

Geride kan ve mesaj bırakır muslihun kim-
liğiyle 

Şehadet Allah’ın boyasıyla boyanmaktır 

Şehadet zulme asla teslim olmamaktır

Şehadet öldükten sonra da yaşamaktır

Şehadet ilahi çağrıya koşmaktır

Şehadet başkalarını dirilten ölümdür

Gerçek kurtuluş şehit olduğun gündür 

Şehitler ölümü hep yanlarında taşırlar 

Kevser’in başında buluşacak şehadete susayan 
dudaklar 

Şehadet zulme kan kırmızısı bir itirazdır 

Şehit Rabbinin huzuruna mutmain kalp ile 
varandır

Ey ateşin bağrında ölümle dans eden şehit

Sen varsın adalet ve özgürlük yollarında 

Sen varsın direniş mektebinin harcında 

Sen varsın derin uyanışın kılcal damarlarında 

şahitlik varsa hayat güzeldir

B Ü N Y A M İ N  D O Ğ R U E RŞ İ İ R
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ünyanın dört yanını adeta ateş sarmış, 

özellikle de Müslümanların yaşadığı 

coğrafyalar kanla sulanmakta; durmadan 

ölüm, öldürme ve öldürülme olayları ile yüz 

yüze kalmaktayız. Hastalık, yangın, deprem, 

sel, tsunami vb. doğal afetlerle ölenlerin ya-

nında; insan kaynaklı, trafik ve iş kazaları, 

kişisel husumetler yüzünden çıkan kavgalar; 

etnik, mezhebi, dini çatışmalar ve ülkeler 

arası çekişmeler sebebiyle yapılan savaşlar ve 

iç savaşlar sonucu milyonlarca insan ölmek-

tedir. 

İşte tüm bu ölümlerin ardından da en çok 

duyduğumuz sözlerden biri de şüphesiz ki 

“şehit ve şehitlik” kavramlarıdır. Şehit, özel-

de Allah yolunda öldürülenlere denmekte ise 

de son zamanlarda genel olarak her inanç ve 

düşüncedeki insanların öldürülmeleri için 

kullanılır olmaya başlandı. Bunun temel 

sebeplerinden bir tanesi gruplar arası çatış-

maların hız kesmeden devam etmesi ve bu 

grupların amacı için gözlerini kırpmadan 

ölüme atacak taraftarlar bulma ihtiyacından 

kaynaklanmaktadır. Bu ihtiyaçlarını karşı-

lamak gayesiyle de yaptıkları bu çatışma ve 

savaşlara kutsallık yüklemekte ve bu uğur-

da ölenleri de “şehit” olarak ilan etmekteler. 

Yine karşı tarafın mücadelesini itibarsızlaştır-

İ N C E L E M E

Zulmün Def’i ve Adaletin 
İkamesi İçin Girişilmiş Bilinçli Bir 

Eylemin Adı: ŞAHADET

Şahide ve şahadete, 

insanlar bir hak kaybına 

uğradığında, bu sebeple 

kendilerine zulüm 

yapıldığını düşündüklerinde 

ihtiyaç duyarlar.

ZEKERİYA YÜRÜK

Zekeriyayuruk.khd@gmail.com
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ma ve hayat haklarını ellerinden alma maksa-

dıyla da ölenlerine ve inananlarına “terörist” 

damgası vurmaktalar.

Her inanç ve ideoloji uğruna ölenlerin tama-

mının “şehit”likle vasıflandırılması,  bununla 

beraber bir grubun çıkarı için kamuoyu des-

teğinin alınması maksadıyla gerçekler saptı-

rılarak, basın ve yayın kuruluşlarında, yalan 

yanlış söz ve görüntülerden oluşturulmuş ve 

paketlenmiş haber ve programların adalet, 

hak ve hakikatin yalancı şahitleri kılınması, 

insanlığın huzur kaynağı, mülkün dayanağı 

olan adaletin ortadan kalkmasına, insanlı-

ğın kaosa sürüklenmesine ve yine adalet için 

olmazsa olmazlarından 

“şahitlik” ve “şehadet” 

kavramlarının anlam kay-

bına uğramasına neden 

olmuşlardır. 

Yine son dönemlerde 

Müslüman coğrafyalardaki gerek mezhebi 

gerekse etnik çatışmalarda “canlı bombalar” 

kullanılarak yüzlerce günahsız insanın bir 

anda ölmelerine sebep olmaktalar. “Canlı 

bomba” olarak kullanılan bu insanları da “şe-

hit” olarak lanse etmekteler. Tüm bu vakıalar 

insanlarda kafa karışıklığına sebep olmakta-

dır. “Şehitlik” makamının elde edilmesi için 

insanın mutlaka öldürülmesi gerektiği izleni-

mi vermekte, oysaki günümüzde dünyanın 

ve insanlığın içinde bulunduğu kaotik ortam-

dan kurtulması, her gün akan kardeş kanının 

durması ancak ve ancak Allah’ın vahyine tabi 

olmuş mü’minlerin hayattaki şehitliğine, hem 

de şahitliklerine ihtiyaç duymaktadır.

Bu sebeple biz bu yazımızda, şehitlik/şahitlik 

ve şehadet kavramlarının hayatla, örnek bir 

yaşayışla yaşamanın sorumluluğuyla olan iliş-

kisini irdelemek istiyoruz.

1- Şahidin gösterdiği şey,  

kaybolmayacak hakikattir

Sözlükte; bir yerde bulunan, bir şeyi gören ve 

gördükleri ve bildikleri konusunda bilgi ve-

ren kimse, tanık; ikinci bir anlam olarak, bir 

akdin yapılması sırasında taraflardan birinin 

yanında hazır bulunan, yine doğrulayan, ispat 

eden anlamlarıyla beraber Allah’ın tekliğine 

şehadet eden anlamında kullanılmaktadır.1

Hadiste “Allah yolunda öldürülenlere” şehit/

şahit dendiğinden dolayı, yaygın olarak bu 

anlam kullanılmış ve Kur’an’daki “bilen”, “ta-

nıklık eden”, “hazır bulunan”, “gören”, “göz-

leyen”, “dosdoğru, güvenilen bir haberci”, 

“bütün gözlerin kendisine 

çevrildiği kimse”, “örnek-

lik arz eden, örnek olan” 

vb. geniş anlamın önüne 

geçmiş, ölümün mutlaka 

olması gereken bir durum-

dan ziyade şahitlik/şehitlik için sadece so-

nuçlardan biri olduğu, tam tersine yaşamakla 

şahitlik/şehitlik edilmesi gerektiği görmezden 

gelinmiştir. 

Şahide ve şahadete, insanlar bir hak kaybına 

uğradığında, bu sebeple kendilerine zulüm 

yapıldığını düşündüklerinde ihtiyaç duyarlar. 

Gerek sözlük anlamında gerekse Kur’an’daki 

farklı anlamlarının tamamında şahitliğin ve 

şahadetin temel işlevi; varlığı yerli yerine 

koyma yani adalet, hak ve hakikatin korun-

masıdır. Adaletin, hakkın ve hukukun ihlal 

edilmediği bir durumda şahit aranmaz. Aran-

sa bile adaletin sağlandığının kanıtlanması 

maksadıyladır ki o da yine aynı maksadın 

hâsıl olmasıdır.

Bu açıklamalardan sonra şahitliği/şehitliği ve 

şahadeti şöyle tanımlayabiliriz:  Herhangi bir 

1 D. Mehmet DOĞAN, Büyük Türkçe Sözlük, 
s.1013, Şahit Maddesi

İNSANIN AMELLERİ 

VE YAPIP ETTİKLERİ 

İMANININ ŞAHİDİDİR.
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vakıada “hakkın, hakikatin ve adaletin korun-

ması, ortaya çıkarılması ve zulmün engellenerek 

ortadan kaldırılması maksadıyla” adalet duy-

gusuna ve bilgisine sahip, güvenilir, yalancı 

olmayan, dürüst insanların, gördüklerini, 

duyduklarını, vakıayla ilgili bildiklerini, ta-

rafların lehine veya aleyhine gizlemeden tüm 

imkânlarını kullanmaktan çekinmeyerek or-

taya koyana şahit, yaptığı eyleme de şahadet 

diyebiliriz. 

Bu konunun gerek bireysel gerekse toplumsal 

öneminden dolayı Kur’an-ı Kerim, Mü’minleri 

uyarmak için defaten dile 

getirmiş, Müslümanla-

rın bireysel ve toplumsal 

olarak “adaleti koruyan 

ve ayakta tutan” şahitler 

olmasını istemiştir: 

“Ey iman edenler! Allah 

için hakkı ayakta tutan, 

adaletle şahitlik eden kim-

seler olun. Bir topluluğa 

duyduğunuz kin, sizi âdil 

davranmamaya itmesin. 

Adaletli olun; bu, Allah 

korkusuna daha çok yakışan (bir davranış)dır. 

Allah’a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı 

hakkıyla bilmektedir.” 2

“Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, 

kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de 

olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Hak-

larında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fa-

kir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. 

Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) 

eğer, büker (doğru şahitlik etmez), yahut şâhidlik 

etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıkla-

rınızdan haberdardır.”3 

2 Maide 5/8

3 Nisa 4/135

2- Herkesin amelleri onun şahididir

İnsan hayata gözlerini açar açmaz, akıp giden, 

birbiriyle ilişkili sayısız vakıanın ve bu vakıa-

lardan örülmüş bir hayatın içinde kendini bu-

lur. Ve yaşantısının tamamı, vakıaların içinde 

ya aktif ya da pasif olarak devam ettiğinden 

ister istemez, har an olan bir şeylere şahit ol-

maktadır. Bu sebeple yaşantımızın tamamını 

“şahitlik etmekten ibarettir” dersek abartmış 

sayılmayız. Hatta Müslümanların geleneksel 

anlayışına göre bu şehadet ve şahitlik “ruhlar 

âlemine”, “kalu bela” vakasına kadar uzanır. 

Ve insanın dünya hayatı 

da bu şahitliğinin doğ-

ruluğunun/ yanlışlığı-

nın ortaya çıkarılması 

için bir imtihan ve de-

nenmişlik maksadıyla 

kendisine verilmiş ola-

rak kabul edilir. Ama 

gel gör ki insanoğlu ya-

pısı icabı iki farklı voltaj 

kademesiyle çalışan bir 

robot gibi işlemektedir. 

Birinci kademe volta-

jında doğru çalışıp, faydalı işler yapıp, insan-

lara hizmet ederken, ikinci kademe voltajında 

çalıştığında ise canavarlaşan, etrafını yakıp yı-

kan, önüne gelen her şeyi yok etme arzusuyla 

parçalayan bir işleyişe bürünmektedir. 

İnsan da tıpkı bu robot gibi vahyin ve Allah’ın 

yol göstermek için vermiş olduğu imkânlarını 

kullanıp, Allah’ı zikirden gaflete düşmediği 

sürece kendisine verilmiş olan her imkân, 

dünyada ve ahirette güzellikler ve iyilikler 

ortaya çıkartmakta ama ne zaman ki Allah’ı 

unutup gaflete düşse Sünetullah gereği ken-

dine verilmiş tüm imkânlar bu sefer zaaflara 

dönüşüp, çirkinlikler, bozulmalar, kargaşa-

ya sebep olup ahiretini kaybeder hale getir-

ŞAHADETİN HAKKIYLA 
YERİNE GETİRİLMESİNDE 

EN BAŞAT ŞART, VAHYE 
DAYALI HAKİKATİN 

VE ADALETİN 
KORUNMASININ 

HER ŞEYDEN ÖNEMLİ 
OLDUĞUNUN 

BİLİNCİNDE OLMAKTIR.
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mektedir. Dolayısıyla herkesin düşünceleri, 

niyetleri ve niyetlerden ortaya çıkan amelleri, 

kendisine şahadet eden ve herkesin sonuçta 

ortaya koyduklarıyla şahitlik ettiği bir hayat 

sürmekteyiz. İçinde bulunduğumuz anda ve 

yaptığımız amelle ya doğruyu, güzeli, hakkı, 

hakikati ve adaleti ortaya koyan, zulme ve za-

lime mani olan bir şahitlik ya da yalan, yanlış, 

zulüm ve hukuksuzluğun yayılmasına sebep 

olan, adaletin, hak ve hakikatin değer kaybe-

dip sekteye uğramasına neden olan bir şahit-

lik içindeyizdir:

“Allah’a ortak koşanlar, 

kendi kâfirliklerine bizzat 

kendileri şahitlik ederken, 

Allah’ın mescitlerini imar 

etmeye layık değildirler. 

Onların bütün işleri boşa 

gitmiştir. Ve onlar ateşte 

ebedî kalacaklardır.”4

Hakikatin şahitleri 

“ama”sız yaşayan, doğru-

yu ortaya koyduktan sonra “ama” deyip basit, 

günü birlik çıkarı için adalete, hak ve hukuka 

sırtını dönmeden kendilerini, canlarını, mal 

ve mülklerini ortaya koyanlardır. Şahadetin 

hayatın kendisi olduğunu, hayatın da Allah’a 

karşı, Hakk’a karşı bir sorumluluk olduğunun 

bilincinde ve bu bilincin aydınlığında yani şa-

hadetlerinin sorumluluğunda yürüyenlerdir; 

“Onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya 

çekileceklerdir.”5

İnsanın amelleri ve yapıp ettikleri imanının 

şahididir. Mevlana’nın da deyimiyle “Küpün-

de ne varsa içinden ancak o sızar.” Bu sebeple 

amel ile imanı ayırma imkânına sahip değiliz. 

Şehit, “tanık” anlamına hayatını imanına şa-

hit kılan ve çağına şahit olan anlamına geldiği 

4 Tevbe 9/17

5 Zuhruf 43/19

gibi; “örnek model” anlamına da gelir.”6 Bu 

sebeple bizler amellerimizle yozlaşan insanlı-

ğa doğru örneklerle örneklik etme, şahadeti-

mize göstermekle mükellefiz.

3- Şahitlerin/şehitlerin şahadetlerine mi-

saller

i- Herkesin, içinde bulunduğu gafletin etki-

siyle, geç kalmışlığın yarattığı endişeyle, fır-

satları kaçırmamak için kalan zamanın yeter-

sizliğinin yarattığı korku sebebiyle, yine mo-

dernitenin oluşturmuş olduğu suni hayatın; 

renkliliğinin, güzelliklerinin ve hızının bilinç-

li bir şekilde meydana 

çıkardığı “devamlı bir 

unutkanlık hali” içinde 

büyülenmiş bir gözle, 

anestezik bir halle ha-

yat içinde ram olmuş, 

bu sebeple günü birlik 

ihtiyaçların giderilmesi 

ve çıkarının korunması 

için açılmış olan “dec-

calın sofrasından” ya da “Muaviye’nin beraber 

yemek maksadıyla açılmış sofrasından” mah-

rum kalmamak maksadıyla zulme karşı sus 

pus olmayı tercih edip, yine zalime “Allah’ın 

Halifesi” dendiği bir zaman da artık Hakk’ın 

ve hakikatin savunucusunun kalmadığını gö-

rerek, kendisi çıkmadığı takdirde hakkın za-

yii olacağını bilerek ortaya atılmanın zarureti-

ne olan inancıyla, “iyiliği emredip kötülükten 

sakındırma adına”, adaletin korunması adına, 

kafirin hayat tarzıyla mücadele etmekten çe-

kinmeyen, Yahya bin Muaz’ın, yaşadığı za-

manda, bu günle kıyaslanma imkânından 

çok uzak olmasına rağmen kendince, isimleri 

Müslüman olup Müslüman gibi yaşamayan-

lara hitaben haykırdığı; ‘’Ey insanlar, görü-

yorum ki evleriniz Rum Kayseri’nin evlerine, 

6 Mustafa İSLÂMOĞLU; Hayat Kitabı Kur’an, s.54

ŞAHİTLİĞİN VE 
ŞAHADETİN TEMEL 

İŞLEVİ; VARLIĞI YERLİ 
YERİNE KOYMA, 

YANİ ADALET, HAK 
VE HAKİKATİN 

KORUNMASIDIR.
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lükse hayranlığınız Kisra’nın tutumuna, servet 

peşinde koşmanız Karun’un anlayışına, sal-

tanatınız Firavun’un saltanatına, nefisleriniz 

Ebu Cehil’in nefsine, gururunuz Ebrehe’nin 

gururuna, yaşayışınız Sefihlerinkine benzi-

yor. Allah için söyleyin, Ümmet-i Muham-

med olanlar nerede?’’ haykırışına cevaben, 

ben buradayım, bir mü’min gibi yaşıyorum ve 

“benim dünya ile olan ilişkim bir gölgelikte 

dinlenip sonra yoluna devam eden yolcu gibi-

dir.” cevabını vererek, imanına bedel kurulu 

bu sofradan yemeyi reddederek, hayatındaki 

tüm suni ihtiyaçları kaldırıp, iktisatlı yaşama-

yı rehber edinerek, gösteriş adına, başkasının 

beğenisine kurgulu ve modayla enjekte edilen 

her türlü virüsü hayatından çıkarıp, yaşantı-

sının merkezine sadece Allah rızasını koyan, 

zalimin ürettiğini kullanmama bilicinde olan, 

marka takıntısı olmayan, teknolojinin son 

harikasını kullanma hastalığına bulaşmadan, 

sade bir hayatla, çevresindeki fakirlerin çok-

luğunun üzerinde yarattığı sorumluluk duy-

gusu gereği, elindekileri paylaşmayı bilen, bir 

ömür fakir gibi yaşamayı tercih eden ve bu 

yaşantısıyla Peygamber gibi yaşamanın şaha-

detini gösteren herkes şehittir/şahittir.

Şehit/Şahit “Allah’ı unuttuklarından Allah’ın 

da kendilerini kendilerine unutturarak” ga-

fil ve şaşkın bir halde ne yaptığının farkında 

olmadan, anlık hazlardan, çıkarlarından ve 

nefsi arzularından dolayı oluşan bağımlılık-

lar arasında bocalayıp duranlar içinde, “bin 

yıl yaşamayı arzulayan” dalalete düşmüşler 

gibi dünyayı arzulayanlar içinde Allah’tan ga-

fil olup, gaflet içinde yaşamaktansa adaletin, 

hak ve hakikatin ortadan kaybolmaması adı-

na; “Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, 

hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah 

içindir.” âyeti gereği diyerek hayatını vahyin 

buyruklarına göre ikame edendir. 

ii- Hakikatte devletin kendisine, adaletin ko-

runması, toplumun huzurunun ve mutlulu-

ğunun ihyası ve muhtaç halkın ihtiyaçlarının 

giderilmesi maksadıyla verilmiş olan kurum-

lar, makamlar ve bunların sağladığı imkânları 

çıkarları için kullanan yine bu imkânların ve-

rilmesinden dolayı kendisinde oluşan gücü 

kötüye kullanmaması maksadıyla belirlenmiş 

olan hukuki sınırlamaları unutarak, kibrinden 

dolayı kendini bu yasaların üzerinde görerek, 

adeta Firavunlaşmış amirlerin, müdürlerin, 

makam sahiplerinin işgal ettiği makamları 

korumak adına kendileriyle çalışan herkesi, 

oluşan adaletsizlik ve hukuksuzluğu görme-

mek, yaptıkları icraatları kötü de olsa övüp 

alkışlamak, iyiliği hatırlatmamak ve kötülüğü 

iyilik olarak görmek, insanı insan yapan her 

özelliğinden iğdiş edilmek şartıyla, devletin 

imkânlarının peşkeş edilerek, “bal tutan par-

mağını yalar” zihniyetiyle, kamuya ait olanı 

aralarında paylaşmayı bir hak gibi görme an-

layışının yaygınlaştığı, şeytanın açlıkla, geçim-

lilikle, sürgün edilme korkusuyla oluşturmuş 

olduğu her türlü vesvesesine, teslim olması 

halinde elde edeceği dünyalığın cazibesine 

ve saptırmasına rağmen, hakkı hatırlatanla-

rın yalnızlaştığı, bir yer ve zamanda Hakikat 

Peygamberi’nin dilinden dökülen “Kim kötü 

ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; 

eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; 

buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. 

Bu da imanın en zayıf derecesidir.”7 hakika-

tinin kaybolmaması ve tekrardan hatırlan-

ması için çevresindekilerin zalim idarecisine 

“susarak” “imanın en zayıf limanına dahi sı-

ğınmayı” göze almayıp, zalimin destekçisi ol-

mayı, küçük bir dünyalık adına, dünyalığını 

korumak adına tümden herkesin imansızlığı 

tercih ettiği bir anda, Firavun’un sarayındaki 

7 Müslim, İman 78; İbn-i Mace, Fiten 20; Tirmizi, 
Fiten 11.
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“Mü’min” zat gibi, zalim idarecisine hakikat-

leri hatırlatarak tek başına tümünün karşısın-

da durarak, velev ki çıkarı yok olsun, velev 

ki rahatı bozulsun, malı, makamı yok olsun 

fark etmez, tümünü elinin tersiyle itip hakkın 

bayraktarlığını yaparak şahadet edenlerin, şa-

hadetlerini unutmayanların yaptığıdır şahitlik 

ve şehitlik.

iii- Kapitalizmin kol gezdiği, “Allah’ın elinin 

fiyatları belirlemeden çoktan uzaklaştırıldığı”, 

çıkarın ve maksimum karın temel gaye oldu-

ğu, güçlünün güçsüzü yuttuğu pazarlarda, 

“aldığı şeyin helalden mi, 

haramdan mı olduğuna 

hiç aldırmadan, nereden 

olursa olsun, kazanmaya 

çalışan”8 gözü hırs dolu 

tüccarların, allanıp pulla-

narak kurulan tezgâhları 

sayesinde, hem insanla-

rın sorunlarının sonsuza 

kadar devam edip art-

ması için el altından işler 

çevirerek suni alışkanlıklarla suni sorunlarla 

ihtiyaçlar oluşturup hem de sattıkları ürünle-

rin alınıp kullanılması halinde mevcut oluştu-

rulmuş olan sorunları sonsuza kadar ortadan 

kaldıracak gibi yanıltıcı, kandırıcı reklamlar 

kurgulayarak insanların aldatılması ve cep-

lerindeki son kuruşu almak değil, gerekirse 

on yıl, yirmi yıl kendilerine borçlandırılarak 

gelecekte ceplerine girecek tüm kazançları-

nı da ellerinden almak üzere kurulmuş olan 

sistematik kurgulu bu pazardaki Müslüman/ 

muhafazakâr iş adamlarının bile pazarda 

ayakta kalmak, mücadele edebilmek ve ra-

kipleriyle rekabet edebilmek adına ticaretinin 

helalini “İslami pazarın” kurulmasına erte-

leyen, bu sebeple çalışanlarının emeğinden 

8 Buhari, Büyu', 7,23. Kütüb-i Sitte,14/499; Nesai, 
Büyu', 2, 4433.

kısmaya, Müslümanların “altın çağında” kö-

lelerine yaptığı masrafın çok altında paralar-

la işçi çalıştırmaktan çekinmeyen, önce mal 

üretilip sonra ihtiyacın yaratıldığı, toplumda-

ki krizleri, ekonomik buhranları, fakirleşmeyi 

zenginleşme fırsatı olarak görmekten çekin-

meyen, vicdanlarını rahatlatmak adına fakir 

fukaraya küçük yardımlar yapıp bir fakir gibi 

yaşamayı ise asla göze almayan tüccarlar yı-

ğını içinde, “dürüst, emin Müslüman tüccar, 

peygamberler, sıddîkler, şehitler ve salihlerle 

beraberdir.”9 

Hakikati kendine şiar 

edinerek, haram olanı 

en çok kazandırsa da 

Allah rızası için satma-

yan, helal olanın dı-

şında hiçbir alışverişe 

bulaşmayan, helalin-

den kazanıp helalinden 

harcayan, çalışanlarını 

kardeşi gibi görüp alın 

terleri kurumdan fazla-

sıyla veren, kazandıklarında hakları olan “di-

ğerlerinin” de hakkını veren tüccarın yaptığı 

ticaret şahadet kendisi de şehit/şahittir. Velev 

ki varsın şirketi büyümesin, uluslararası bo-

yutta olmasın kandırması, velev ki paraya para 

demeyenlerden olmasın ama hala Allah’ın 

sınırlarına riayet ederekten de dürüstlükle, 

Müslüman kardeşini kandırmadan geçimlilik 

yapılabileceğinin şahitliğini yapsın.

iv-  Kur’an’da “Peygamberin size şahit olması, 

sizin de insanlara şahit olmanız için, O, gerek 

daha önce (gelmiş kitaplarda), gerekse bunda 

(Kur’an’da) size «müslümanlar» adını verdi.”10 

âyetiyle taklit eden değil, taklit edilmesi ge-

reken, Allah’a teslim olmuş “Müslümanlar” 

9 Tirmizi, Büyu’ 1, 4/120, İbn Mace, Ticaret, i/2139

10 Hacc 22/78

ŞEHADET, İLME VE 
BİLİNCE DAYALI BİR 
İMAN İLE ADALETLE 

HAKKA ŞAHİTLİK ETMEK 
VE KÂFİRİN SALDIRISINA 
VE HAYAT TARZINA KARŞI 

MÜCADELE ETMEKTİR.
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olmanın vermiş olduğu şeref ve izzetin kay-

bolduğu, İslam kimliğinin arkaya itildiği ve 

“Kim bir millete benzemeye çalışırsa, o da 

onlardandır.”11 yine “Siz, sizden öncekilerin 

yolunu adım adım, karış karış izleyeceksiniz. 

Eğer onlar bir keler/sürüngen deliğine girse, 

siz de gireceksiniz.”12 hakikatlerinin unu-

tulup göz ardı edildiği bir dönemde kâfirin 

hayat şeklinin yaygınlaşması sebebiyle Müs-

lümanların da onlara benzemekten kendini 

alamadığı, “şeytanın dostları ve kardeşi”13 olma-

yı önemsemeden aşırı israfı ve aşırı tüketimi 

hayatlarının parçası haline getirmelerine yol 

açtığı şişmanlık ve obezite halleriyle dertle-

rinin de kâfirlerle aynılaştığı ve en önemse-

nen dert olduğu, buna rağmen çok yemeye, 

haram yemeye devam edip, yemek yemekten 

aldığı hazzı azaltmadan, yediğini azaltmadan 

devam eden bu hayat tarzından dolayı şişko-

laşarak çirkinleşmiş bedenlerini zayıflatmak 

ve estetik anlamda güzelleştirmek adına yüz-

lerce farklı ürünün kol gezdiği bu pazardan, 

açlıktan ölecek seviyeye gelen milyonlarca in-

sanı kurtaracak büyüklükte servetleri heba et-

mekten çekinmemekteler. Eziyetler çekerek, 

pazarın yalancı peygamberleri konumundaki 

uzmanların yalancı şahitliğine kanarak, insan 

bünyesine zarar veren envai çeşit bitkisel, 

kimyasal ürünü yutarak, vücutlarının şişman-

laşmış yerlerini düzeltme maksadıyla, her gün 

değişen şekilleriyle farklı bölgeleri etkileyece-

ği söylenen aletleri alarak fakat bir süre sonra 

kullanmanın vermiş olduğu zorluktan dolayı, 

aleti kullanabilmek için güçlü ve şişman olma-

mak gerektiğini, efor harcayabilecek azminde 

olmak gerektiğini, oysaki bunlar kendisinde 

olmadığından şişmanladığını anlamadan, her 

11 Ebu Davud, Libas 5

12 Buhârî, İ'tisâm 14; Müslim, İlim 6; İbn Mâce, Fi-
ten 17

13 İsra, 17/27

hangi bir fayda görmeden bir kenara atılarak, 

çeşit çeşit bitkinin tüketilmesi neticesinde 

bağırsak ve karın ağrıları çekilerek, binlerce 

yıldır insanlığın fark edemediği ama günü-

müzün mucizesi kan grubuna göre beslen-

me adıyla ortaya çıkan, Allah’ın helal kıldığı 

yüzlerce nimeti kendilerine haram kılarak, bu 

helal olan gıdaları yemedikleri taktirde zayıf-

layacaklarına ama sorunlarının zaten yemeğe 

dur diyememeleri olduğunu unutarak, tüm 

bu maskaralıklar ve harcanan servetlerin israfı 

içinde, hem yemek yemeye devam edip hem 

de zayıflayacağına inanan milyarlarca zavallı-

nın oluşturduğu bir toplum içinde olup tüm 

bu kafa karıştıran yapı içinde sükûnetini ko-

ruyan, “Müslümanca yaşamaya” devam edip 

hikmetin diliyle “Âdemoğlu, mideden daha şerli 

bir kap doldurmaz  Oysa belini doğrultacak bir-

kaç lokmacık yeterlidir  Ancak nefsin galebesiyle, 

illâ da mideyi doldurma işini yapacaksa bari onu 

üçe ayırsın: Üçte birini yemeğe, üçte birini suya, 

üçte birini de nefesine tahsis etsin, üçte birden 

fazlasına yemek koymasın  Her türlü hastalığın 

küpü midedir.” 14 bildirilmiş olan hakikat gere-

ği “acıkmadan yemeyip, doymadan sofradan 

kalkma” gayretiyle unutulmuş bir sünneti ya-

şayarak hiçbir çaba sarf etmeden, fazladan ka-

zançlarını da israf etmeden sağlığını ve beden 

güzelliğini koruyan ve yemeyerek kendisinde 

arta kalan kısmını da Kur’an’da  “Ve Sana (Al-

lah için, O’nun yolunda) neyi harcayacaklarını 

soruyorlar; de ki: Artanı...”15 âyetiyle açıklayıp 

yol gösteren Allah’ın uyarılarını dikkate ala-

rak, ahiret menzilli bir niyetle “malında payı 

olan muhtaç kardeşleriyle” paylaşarak ihlâs 

ile ahlakını da güzelleştirmiş olup daha güzel 

bir insan olmanın, güzelliğin sadece bedensel 

olmadığının ve hayatın her anını kendisine 

14 Tirmizi, Zühd 47; İbn Mace, Et’ime 50

15 Bakara 2/219
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ŞAHADET

verilmiş tek sermayesi görüp, zikrini koruya-

rak şahadette bulunandır şehit/şahit.

Sonuç:

Şehit/Şahit olmanın sonuçlardan bir sonuç 

olan ölümü ön plana çıkarılarak bununla be-

raber şehit/şahit olanın kendini ve hayatını 

ortaya koyarak gösterdiği, ortaya çıkmasına 

sebep olan adalet, hak ve hukuk kaybının 

ve zalim ve zulmün ortadan kaldırılmasının, 

Allah’ın emirlerinin yaşandığı bir toplum 

olma mücadelesinin gerekliliğinin ıskalandığı, 

ölümün kolaylaştığı, mü’min bir yaşayışla ya-

şayarak örnek olmanın zorlaştığı bir dönem-

de yaşıyoruz. Şehadet, ilme ve bilince dayalı 

bir iman ile adaletle hakka şahitlik etmeyi ve 

kâfirin saldırısına ve hayat tarzına karşı mü-

cadele etmeyi ve bu mücadelenin sonucunda 

Allah yolunda ölmeyi de kapsamakla beraber, 

mutlaka savaşta ölmeyi gerektiren bir durum 

değildir. Şahadetin hakkıyla yerine getirilme-

sinde en başat şart, vahye dayalı hakikatin ve 

adaletin korunmasının her şeyden önemli ol-

duğunun bilincinde olmaktır. Bu sebeple şe-

hadet, riskin en yüksek olduğu bir durumda, 

zulmü gösteren bir işaret ve zulme mü’mince 

bir karşılığının verildiğinin kanıtı, hakkı söy-

leme ve yaşama gayretidir.

21. yüzyılda yaşayan biz Müslümanların en 

büyük sorunu modern hayatın ortay koymuş 

olduğu ahlaki, dini ve insani yozlaşmaya ne-

den olan bu karmaşık ortamda, Allah’ın rıza-

sını gözeten, İslami prensiplere dayalı, herke-

si gözeten bir adalet anlayışına kurgulu, in-

sanın “eşref-i mahlûkat” olan kimliğini ortaya 

çıkarmasına yardımcı olan, tek bir vücut gibi 

hareket eden, birinin derdi, herkesin derdi 

olan insanlığa şahitlik edecek bir hayat tarzı 

ve bu hayat tarzıyla oluşturulmuş bir ümmet 

olma şahadetini yaşayarak gösterememeleri-

dir. Müslümanların içinde bulundukları bu 

kötü durum, insanlığın tek kurtuluşu olan 

vahyi reçetenin sanki uygulanmış da faydası 

olmamış bir duruma sokmakta ve insanlığı 

şeytani yolların ve beşeri reçetelerin kollarına 

bırakmaktadır. Bu durum da insanlık krizinin 

derinleşerek genişlemesine yol açmaktadır. 

Bu sebeple Müslüman bireyin ve Müslüman 

ümmetin isteseler de istemeseler de son va-

hiy olan Kur’an’ı ellerinde bulundurmala-

rı sebebiyle insanlığı bu kaostan kurtarma, 

kendilerini de Rablerine vermiş oldukları şa-

hitlik sözünün sorumluluğunu verme adına, 

mü’mince bir hayatın, Müslümanca bir haya-

tın şahidi olmaları kaçınılmaz bir zorunluluk-

tur.

Rabbim bizleri düşüncesiyle, niyetiyle, söz-

leriyle, amelleriyle, ibadetleriyle, mallarıyla, 

canlarıyla, hayatının her anıyla sözlerinde sa-

dık olduğunu kanıtlamış, şahadetini korumuş 

kullarından eyle… (Âmin).
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ehadet kelimesinin sözlük anlamına bak-

tığımız zaman “tanıklık etmek, huzurda 

olmak, hazır bulunmak, algılamak, haber ver-

mek, bilgi sahibi olmak” gibi anlamları içerdi-

ğini görürüz. Şehadet kelimesi Kur’an’da farklı 

biçimlerde 160 defa geçmektedir. Şehadet keli-

mesi anlam itibariyle gaybın zıttıdır. İnsanların 

gözleriyle gördükleri ve bilip algıladıkları var-

lıklar, şehadet ettiği varlıklardır. Yani müşahe-

de edilen ve bilinç dünyasında bir değer sahibi 

olan her şey şehadetin kapsamına girmektedir.

Şehit kelimesi şehadetle ilintili bir kelimedir. 

Sözlük anlamı “bilen, gören, hazır olan, haber 

veren ve tanık olan” demektir. Kur’an’da şehit 

kelimesi 35 defa, şüheda kelimesi ise 20 defa 

geçmektedir. Bu kavram Allah’ın, Peygambe-

rin, meleklerin ve insanların sıfatı olarak kul-

lanılmıştır. Allah’ın sıfatı olarak şehit; her şeye 

vakıf olan, bilen, gören, her yerde hazır ve na-

zır olan, kendisinden hiçbir şeyin saklanama-

dığı, bütün gizli olanları bilen, bütün sırları bi-

len ve her şeyi murakabe eden, demektir. Şehit 

kavramı; rakib, hafız, âlim, semi’, habir, karib 

kelimeleriyle anlamdaştır.

Ş

D E N E M E

Varoluş Gerekçesi Olarak 

Şehadet

Kim ki şehadette 

bulunmuş ise, o şehittir.

Cevdet IŞIK
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Varoluş Gerekçesi 
Olarak Şehadet

Hazır olmak, huzurda bulunmak ve şehadet 

etmek, şehitliğin içeriğini oluşturur. Yani kim 

ki şehadette bulunmuş ise, o şehittir. Günü-

müzde şehitliğe atfedilen yaygın anlam, “i’layı 

kelimetullah için ölenler” şeklindedir. Tabiki 

bu kullanım doğru bir kullanımdır elbette. 

Ama şehit olmak için, mutlaka savaşta öl-

mek gerekmiyor. Hatta canını Allah için feda 

edenlerin durumu, şehadetin bir yan özelliği-

ne tekabül etmektedir. Allah için ölerek şehit 

olmak, şehadeti canıyla ve kanıyla imzala-

maktır. Bu şekilde ölenlere, ölü denmemesi 

gerektiğini ve onlara çok büyük ikramlarda 

bulunulduğunu Kur’an 

bize bildirmektedir. Şe-

hadetin asli anlamında, 

hayatın her anında insanın  

“yakin bilgi (ilim), adalet, 

takva ve yaşayışıyla Hakk’a 

şahit” olmasıdır.

İnsanın en önemli varoluş gerekçesi şehadet-

tir. Kâinata baktığımızda, yaratılmış bütün 

varlıklar Allah’a şehadette bulunur. Her bir 

varlık Allah’ı işaret eden âyetler konumunda-

dır. Yani kâinat, insanın okuması için hazır-

lanmış bir kitap gibidir. Kâinat kitabı dışında 

Allah, insanın sahih bir şehadette bulunması 

için peygamberler göndermiştir. Peygamber-

ler vasıtasıyla kitaplar göndermiştir. Rabbimiz 

bu şekilde insanı kendi haline bırakmadan, 

ayan beyan, apaçık âyetlerle şehadet etmeye 

çağırıyor. Bu aşamadan sonra insanın şehadet 

etmemesi için artık ileri süreceği bir mazereti, 

bahanesi kalmaz.

Şehadetin sağlanması için insanın adeta do-

natıldığını söyleyebiliriz. İnsan akıl sahibi 

olarak, İslam fıtratı üzere doğuyor. Bununla 

birlikte kâinat kitabı hizmetine sunuluyor. 

Bütün bunlardan sonra Allah, insana rahme-

tinin eseri olarak elçiler gönderiyor. Elçiler 

aldıkları mesajları (vahiy) insanlara tebliğ 

ediyor. Bu nimetlerin hepsi, insanın şehit ola-

rak şehadet etmesi içindir. Rabbimiz istiyor 

ki: “Helak olan açık delil üzere helak olsun, 

yaşayan da açık delil üzere yaşasın…” (Enfal, 

8/42). 

Bütün varlık âleminin Allah’a şehadetin-

den başka ve en önemlisi, Allah’ın bizatihi 

Kendi’ne ve Vahdaniyetine olan şehadetidir. 

O, her şeyi belli bir ölçü ve yasa ile yarattı. 

Varlıkların fıtratları ve tabi oldukları ölçü ve 

yasalar birer şühud ve şehadet niteliğindedir. 

Bütün şühud ve şehadetler, isimler, bilgiler/

ilimler Allah’ın Kendi Kendi’ne şehadetine 

bağlıdır. O’nun şehade-

ti tam, mükemmel ve 

yeterli bir şehadettir. 

O’ndan başka hiçbir âlim 

ne kendisine ne de dışın-

daki varlıklara tam olarak 

şahit değildir. Allah’ın 

verdiği akıl ve ilim sayesinde insanlar, önce 

Allah’ın birliğine ve ilahlığına sonra da eşya 

üzerindeki hâkimiyet ve tasarrufuna şehadet 

ederler. Bu da insanı Tevhide götürür. Zaten 

varoluşun gerekçesinin anahtarını Tevhid 

oluşturmaktadır. Tevhidle birlikte insan, va-

roluş hikmetini yakalamış ve yönünü Allah’a 

çevirmiştir. Bütün yaratılmışlarla beraber 

Müslüman olarak, muhteşem bir müşahede 

ile şehit/şahit olmuştur: “Ben şehadet ederim 

ki, Allah’tan başka ilah yoktur.” Bu şehadet, 

bir hayret ve hayranlığın sözlü ve fiili olarak 

terennümüdür.

Allah’ı inkâr eden veya şirk koşanlar gerçek 

anlamda şühut ve şehadete sahip değildirler. 

Gerçi bunların nefisleri şehadet etmeseler de, 

diğer organları şehadet ederler. Hem öyle ki 

hesaplaşmanın yapılacağı, insanların yaptık-

larına rehin olacağı günde “Kulakları, gözleri, 

dilleri, elleri ve ayakları yaptıklarına, kendi 

MODERN İNSANIN 

ŞEHADETİ/ŞAHİTLİĞİ 

YARAR SAĞLAMAK 

ÜZERİNEDİR.
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aleyhlerine şahitlik edecektir.” (Nur,  24/24, 

Fussilet, 41 /20).

Varoluşun anlamlı ve makbul olması için, 

içinde şüphe olmayan kesin bir bilgi/ilim te-

melindeki şehadete ihtiyaç vardır. Sağlam ve 

doğru olmayan şehadetler, kişiliğin inşasında 

problemler oluşturur. Hakka, hakkaniyete ve 

adalete dayalı olmayan kişilik oluşumlarıyla 

sapmalar ve peşi sıra, zulmün ayyuka çıktı-

ğı yapılar meydana gelir. Şehadetteki sapma, 

kaotik ortamların ve toplumsal çözülmelerin, 

dolayısıyla çöküş ve yok 

oluşun en önemli etme-

nidir.

Şehadetin en güzel ve 

makbul olanını âlimler ya-

par. Çünkü kâmil manada 

ilim ve takva, âlimlerde 

bulunmaktadır. Böylece 

âlimler toplumun mümtaz ve örnek şahsiyet-

leridir. Âlimler hakkı ve adaleti yaşamlarının 

eksenleri yapmış kimselerdir. “Allah için hak-

ka şahitlik yaparak daima adaleti tesis etmeye 

çalışın.” (Nisa, 4/135) emrine en çok âlimler 

riayet eder. Çünkü “Allah’tan, ancak âlim kul-

ları korkar.” (Fatır, 35/28). Âlimler, sahip ol-

dukları sorumluluktan dolayı, peygamberin 

varisi olarak adlandırılmışlardır. “Allah şahit-

tir ki, O’ndan başka ilah yoktur; melekler de 

adaleti şiar edinen ilim adamları da (şahittir-

ler ki) O’ndan başka ilah yoktur; O her işin-

de mükemmel olandır, her hükmünde isabet 

edendir.” (Âl-i İmran, 3/18).

Modernizm, bütün ilgi ve alakaları, sahip 

olmak için devreye sokar. Modern insanın 

Şehadeti/şahitliği yarar sağlamak üzerinedir. 

Sevgisi, hayreti yarar sağlamaya endekslidir. 

Tanrı’ya yeryüzünün kapılarını kapatarak(!) 

tasarrufta sınırsızlığı ilke edinmiştir. Varoluş 

hikmetini sadece üretim ve tüketim bağla-

mında görerek, sefahati bir yaşam biçimine 

dönüştürmüştür. Varlığa bir dost gözüyle 

bakmaz. Kâinattaki o muhteşem sanatı yapan 

Allah’ı, hayata müdahale etmeyen, sürekli ta-

tilde olan pasif bir yaratıcı olarak görür. Mo-

dernizm, insanı insan olmaktan çıkarmıştır.

İnsan, ancak makbul olan bir şehadetle kur-

tuluşa yelken açabilir. İnsan öncelikle kendi-

si hakkındaki şehadetinden yola çıkmalıdır. 

Bu mükemmel ve şerefli haliyle boşu boşu-

na yaratılmadığını bilmelidir. Sonra gözleri-

ni, kâinattaki şehadetin 

muhteşem ahengine çe-

virmelidir. Bütün yaratıl-

mışların işaret parmak-

larıyla işaret ettiği Zat’a 

yönelmeli ve huşu ile tes-

lim olmalıdır. En büyük 

Şehid’e şahit olmak, en 

büyük şereftir. Varoluşun gerekçesini bu şe-

hadet oluşturmaktadır.



İNSAN ÖNCELİKLE 

KENDİSİ HAKKINDAKİ 

ŞEHADETİNDEN 

YOLA ÇIKMALIDIR.
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Cehaletten Şehadete

D E N E M E

nsanın bilgiyle olan münasebeti kadim 
bir mevzudur. Bu sebeple bağlamına 

göre cehaletin tarifi de oldukça çeşitlidir. 
Kur’an tasavvurunda cehalet “Allah’ı bil-
meme” olarak tanımlanır. Kur’an’ın indiği 
ilk toplumun “cahiliye”, toplumun elebaşı-
nın da “Ebu Cehil” olarak isimlendirilmesi 
bu sebepledir. Yoksa bilinen bir gerçektir 
ki Kur’an’ın ve Hazret-i Peygamber’in cahil 
olarak nitelediği bu insanlar rasyonel açıdan 
yaşadıkları toplumun en seçkin tabakasını 
oluşturmaktadır. O halde okuma yazma bil-
meyen bir Peygamber’e “Oku!” diye hitap 
eden vahyin, okuduğunu zannedenlere ver-
mek istediği başka bir mesaj vardır: “Anla!” 
ve “Anlamlandır!”

İnsanlığın atası Hz. Âdem’in cennette melek-
lerle arasında geçen malum kıssada, Rabbi-
mizin Âdem’e eşyanın isimlerini öğretmesi 
Âdemoğlu için anlamlandırma sürecinin baş-
langıcını ifade eder. Hz. Âdem’e Esma talim 
ettirilmiş, Âdem ise ancak onları anlamlan-
dırdığında tevbe ettiğini beyan edebilmiştir. 
Yani Allah’ın bahşettiği imkân ile Allah na-
zarında kayda değer eylem üretebilmiştir. Bu 
sayede İblis ile arasında yaşananları okumuş, 
anlamış, anlamlandırmış ve tevbe etmesi ge-
rektiğini idrak etmiştir. 

“Derken Âdem, Rabb’inden bazı kelimeler 
öğrenip belledi de O’na yöneldi. O da onun 
tövbesini kabul etti. Gerçekten de O, evet O, 
Tevvâb’dır; Tövbeleri cömertçe kabul eder. 
Rahîm’dir; rahmetini cömertçe yayar.” (Ba-
kara, 37). 

Cehaletten Şehadete

“Oku!” diye hitap eden 

vahyin, okuduğunu 

zannedenlere vermek istediği 

başka bir mesaj vardır: 

“anla!” ve “anlamlandır!”

FİLİZ TAVUKÇU İ
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Kur’an’ın okumak dediği yalın kat bir bilme 
halinden öte, anlayış, kavrama ve idrak süre-
cidir. İdrak, potansiyel bilginin aklın ibadeti 
dediğimiz tefekkür neticesinde durgun hal-
den aktif hale geçmesidir.

Rahman Sûresi’nin ilk âyetlerindeki sırala-
maya dikkat edecek olursak insanın öğrenme 
süreci olan talim, yaratılmasından öncedir. 
Bunu “elest bezmi”nde muhatap olduğu su-
alden anlayabiliriz. Ortada sorulan bir sual 
varsa, istenen cevaba dair şahit olunan da bir 
hakikat var demektir. O hakikat Rabbimizdir. 
Suale cevap olarak insandan beklenen, kendi-
sine talim ettirilen bu ha-
kikat beyan etmesidir. 

“Hani Rabbin (ezelde) 
Âdemoğullarının sulp-
lerinden zürriyetlerini 
almış, onları kendilerine 
karşı şahit tutarak, “Ben 
sizin Rabbiniz değil mi-
yim?” demişti. Onlar da, 
“Evet, şahit olduk ki Rabbimizsin.” demişler-
di. Böyle yapmamız kıyamet günü, “Biz bun-
dan habersizdik.” dememeniz içindir.” (A’raf, 
172).

Doğumu ile gayb âleminden şehadet âlemine 
misafir olan Âdemoğlu, orada bildiğini bura-
da bulmakla memur kılınmıştır. Fakat yine 
de insan, nisyan ile mamul yani unutkandır. 
Bu yüzden zikr -Hakk’ı hatırlamak- en büyük 
ibadettir. Bütün ibadetlerin amacı hatırlamak 
ve unutturmamaktır. Büsbütün unutmak ce-
halettir.

Cehaletin iki boyutu vardır. Biri bilmemek 
diğeri de bilmemezden gelmek. Bunun için-
dir ki,  bilmeyenler bildiklerinde iman etmiş, 
bilmezden gelenler küfürde yani hakikatin 
üstünü örtmekte ısrar etmiştir. Bu yüzden iki 
Ömer’den ilki Faruk, ikincisi ise Ebu Cehil 
olmuştur.

Hz. Nebi’nin etrafındaki cahil toplum için 
yaptığı şey hatırlatmaktı. Nereden geldikleri-
ni, nereye gideceklerini, nasıl gideceklerini ve 
İslam’a dair, insanlığa dair unutulan ne kadar 
değer varsa hepsini hatırlatmak. 

Onlar hatırladılar ama hatırladıklarını hatı-
ralarda bırakmadılar. Hatırladıkları her ha-
kikatten bir hayat sentezlediler. Cehaletin 
karanlığından sıyrılıp, şehadetin onuruna 
büründüler. Şahitliği ve şahitleri çoğaltmak 
için dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Öyle 
ki Bedir’de “Kavmim cahildir, onları bağışla!” 
diye dua eden Nebi,  Veda Hutbesi’nde binler-
ce insanı şahit göstererek, vazifesini tamamla-
ma bahtiyarlığına ermiştir. 

İnsan hakikati hatırlayınca ne mi olur? Ara-
yan aradığını bulur, su yatağına kavuşur, ok 
menziline ulaşır. O zaman insanın akıl ile 

bildiği, kalp ile gördü-
ğüne dönüşür. Aklının 
şehadeti, kalbinin imanla 
dolmasını sağlar. Hayata 
iman ile baktıkça akleden 
kalbin de şehadeti artar. 
Baktığı her şeyi bir âyet 
olarak görür. Kimi zaman 
o âyetleri okur, kimi za-

man da âyetler onu.

Kur’an, şahitliği yalnızca insanla sınırlamaz. 
O’na göre soyut ya da somut bütün varlık 
âlemi şahittir. Enfüste ve afakta gizli ve açık 
pek çok şahit ve en önemlisi insan kendisine 
şahittir. 

“Gerçek şu ki, insan Rabbine karşı çok nan-
kördür ve kendisi (de) buna şahittir.”      

(Âdiyat, 6-7). 

Vakit yeniden kendimize gelme vaktidir. Sözü 
kendimize getirme vaktidir. Cehaletimizi 
zikr-i Kur’an ile giderme, âyetleri şehadet bi-
linci ile yeniden okuma, anlama, anlamlandır-
ma vaktidir. Vakit anın şahidi olma vaktidir. 
Her anda bir şanda olana şahid olma vaktidir. 
Cehaletten şehadete erme vaktidir.

“Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve 
Peygamber’e uyduk. Artık bizi (hakikate) şa-
hitlik edenlerle beraber yaz!” (Âl-i İmran, 53). 
Âmiin!



KUR’AN, ŞAHİTLİĞİ 
YALNIZCA İNSANLA 
SINIRLAMAZ. O’NA 
GÖRE SOYUT YA DA 

SOMUT BÜTÜN VARLIK 
ÂLEMİ ŞAHİTTİR.
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ğer dünya hayatının bir bitişi olmasaydı, 

dünya ve içindekiler tüm değer ve öne-

mini kolaylıkla kaybedebilirdi. Dünya haya-

tını değerli kılan bir sonunun olmamasıdır. 

İnsanlar farkında olsun-olmasın, can taşıyan 

her varlık gibi insanın da bu zemin üzerin-

de “belirlenmiş bir süresi” vardır. Bu sürenin 

bilgisi yalnızca bu süreyi belirleyende bu-

lunduğu için onun dışındakiler, bazı ölüm-

ler karşısında: “Beklenmeyen bir sondu. Pek 

erken göçtü gitti. Daha yapacak çok işi vardı. 

Gözü arkada kaldı. Gözü açık gitti. Ömrü-

nün baharında öldü. Hiçbir muradına ere-

meden göçtü gitti vs.” gibi cümleleri sık sık 

kullanırlar. Hâlbuki işin arka planı öyle de-

ğildir. Sebepler ne olursa olsun, zahiren nasıl 

görünürse görünsün ve insanlara nasıl gelirse 

gelsin, gerçekte süre o anda bitmiştir. 

Bir sürü dert ve hastalıkla perişan olan ba-

zılarınaysa insanlar: “ölemiyor” derler; yani 

süre bitmemiş demek ki. Dayanılmaz acılar 

ve ağrılar çeken insanlara sorun bir kere, el-

lerinde olsa ölmezler mi?

Yaşamak isteyip de yaşayamamak nasıl bir 

gerçekse, ölmek isteyip ölememek de bir 

gerçektir. İşte bu ikisi ortasında yaşayan in-

D E N E M E

Kahramanca Yaşamak

Yaşamak isteyip de 

yaşayamamak nasıl bir 

gerçekse, ölmek isteyip 

ölememek de bir gerçektir.

AYTEN DURMUŞ

www.aytendurmus.com 

E
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san hayatına bir anlam verebilir, katabilir ya 

da var olan anlamı bulabilir. Bu konudaki en 

açık gerçekse, hayatın ancak ölümle anlam 

kazandığıdır. Ölüm, insanın anlam arayışı de-

nilen zihinsel serüvenin en önemli sebebidir. 

İlk vahiyden en sonuncusuna kadar tüm va-

hiyler de insanın bu ve benzer tüm zihinsel 

çırpınışlarına, Allah tarafından verilen bir ce-

vap, yapılan bir yardım, tutulan bir ışıktır. 

Allah son vahyinde sözlerini, nur/ışık (Hadîd, 

28); hayatı, kimin daha güzel eylemler yapa-

cağının görüleceği bir zaman dilimi (Hûd, 7; 

Mülk, 2); hayatın gayesini de insanın kendi-

sine ve çevresindeki her 

şeye şahitlik etmesi olarak 

açıklar. (Bakara, 143; Nisa, 

41, 135; Maide, 8; Araf, 

172; Tevbe, 17; Nahl, 89; 

Enbiya, 56; Hac, 78; Mü-

min, 51). Peygamberler de 

bu anlamda kendi ümmet-

leri ve tüm insanlık için birer şahittirler. 

Hayatın bir gayesi var,  

o da: Şahitlik/Şahadet

Bakmaktan ve görmekten ibaret olmayan bu 

şahitliğin elbette çok farklı şekilleri vardır. 

“Doğru ve değerli bir dava uğruna kahra-

manca can vermek”, bunlardan yalnızca bir 

tanesidir. Bunun dışındakilerin hepsi “doğru 

ve değerli bir dava uğruna kahramanca yaşa-

mak” genel tanımı içine girebilir. Elbette bu 

kahramanlıkta kişinin gönül gözleri, “Rabbim 

Allah” diyerek teslimiyet arz ettiği yaratıcının 

koyduğu ölçüler çerçevesinde, onun hoşnut-

luğuna dikilidir. O bilir ki kendisi de her an 

“…Sen gözlerimizin önündesin.” (Tur, 48) 

âyetinin muhatabıdır ve kendisi de “Nerede 

olursanız o sizinledir.” (Hadîd, 4)  bilgisinin 

kuşatmışlığı altındadır. (Mücadile, 7; Maide, 

12; Muhammed, 35; Taha, 46).

Nerede olursanız O sizinledir

İşte bu ölçünün sağlayacağı bilinç, kişide, 

kendisine her an şahit olunduğu hakikatini 

yerleştirir. Her an tazelenen ve her ana hük-

meden bu bilgi, kişinin içinde bulunduğu 

zaman, mekân ve duruma göre doğru eylemi 

tespit etmesine yardımcı olur. Çünkü eylem-

lerin de zaman, mekân ve duruma göre doğru 

olanı ve olmayanı vardır. Mesela; savaşta düş-

manı öldürmek kahramanlık, barışta insan 

öldürmek katilliktir. Kişinin karısını/kocası-

nı sevmesi hoş ve güzel, komşunun veya bir 

başkasının eşini sevmesi ve sonrası namus-

suzluktur. Susuz insana 

ve hayvana su vermek 

salih ameldir, güzel ve 

doğrudur ama bazı ame-

liyatlardan sonra hastaya 

su vermek yanlıştır. Kişi-

nin cihat için hazırlanan 

orduya dâhil olması çok 

güzeldir ancak arkasında bakımına muhtaç 

ana-babası varsa onları aç, sefil, çaresiz bırak-

mamak için geride kalması da güzeldir. 

“Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu ola-

rak kendi nefsin yeter.” (İsra, 149) âyetiyle in-

sana öğretilen şey şudur: “İnsan kendi kendi-

nin şahididir.” (Kıyamet, 14) İnsanın her uz-

vunun kendisinin şahidi olduğu gibi (Enam, 

130; Nur, 24; Fussilet, 20 vb.) yaşadığı yerler, 

yaptığı işler, okuduğu kitaplar da ona şahittir. 

Mescitteki, dağın başındaki veya yaylanın dü-

zündeki namazın insan için şahit olduğu gibi; 

evdeki, işteki, okuldaki, yoldaki, çarşıdaki ve 

her yerdeki her işi de onun için şahittir. Bu 

gerçeğin unutulmaması insanı düzgün ve 

dengeli yaşamaya sevk eder. 

Toplum içinde itibar sahibi olmuş pek çok 

kişinin eş ve çocuklarının, o kişinin iyiliğine 

şahit olmamaları, hakkında iyi şeyler söyle-

İNANDIĞI İDDİASINDA 

BULUNAN HERKES 

İÇİN BİR DE KİTAB’IN 

ŞAHİTLİĞİ VARDIR.
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memeleri de üzerinde durulması, düşünül-

mesi gerekli bir durumdur. Birinci dereceden 

yakınların şahitliği elbette çok önemlidir. 

Halkın kendileri için “dışından baktım bir 

yeşil türbe” dediği bu insanların ev ve aile 

yaşantıları “içine girdim estağfir tövbe” dedir-

diği için bunlar; steril bir hayat yaşamaya, eş 

ve çocuklarını itibar gördüğü yerlerden uzak 

tutmaya çalışırlar. Bu tedbir kim karşısında, 

ne güne kadar anlamlı 

olacak ve ne güne kadar 

işe yarayacaktır. 

İnandığı iddiasında bu-

lunan herkes için bir 

de Kitabın şahitliği var-

dır.  Doğrusu yaşanan 

zaman dilimi itibariy-

le, bu iddia sahipleri için bu Kitap: “Benim 

kapağımı açmadılar, benimle ilgilenmedi-

ler, beni okumadılar, beni sevmediler, beni 

önemsemediler.”diyemeyecektir.

Çünkü Müslümanlar, kitaplarının kapağı-

nı açarlar, kitaplarıyla ilgilenirler, kitaplarını 

okurlar hatta kitaplarını öyle severler ki öpe-

rek ve baş üzerine koyarak alır bırakırlar, ki-

taplarının belden yukarıda olmasına dikkat 

ederler, -herkes kendi çapına göre- kitabını 

önemser. Geriye bu Kitab’ın şu şahitliği ka-

labilir:

“Beni düşünmediler, anlamadılar, yaşamadı-

lar!”

Bu kitabın mensubu olduğunu iddia edenlerin 

ne kadarı: “Biz bu Kitab’ı düşündük, anladık, 

yaşadık.” diyebilir; “bir kısmına iman edip bir 

kısmını yok saydığını” göz ardı etmeden. İşte 

tehlike, “bu Kitabın bir kısmı yokmuş gibi” 

yaşamaktadır. Hâlbuki insanlar bu Kitab’ın 

tümüne davet olundular, bir kısmına değil. 

Her şeyin dil-dudak sahibi olup şahitlik et-

tikleri bir günde, şahitlerin yalnız ve ancak 

gerçeği söyleyebileceği bir zamanda, bu Kita-

bın şahitliği Hz. Peygamber’in şahitliğiyle bir-

leşerek şöyle ifadesini bulur: “Peygamber der 

ki: Ey Rabbim! Kavmim Kur’an’ı terk etti.” 

(Furkan, 30). Bu şahitlik, bu Kitap mensupla-

rını korkutmalı değil midir? Bu korku, iman 

iddiasında bulunan ve en sıradan bir hayat 

yaşayan Müslümanları 

dahi büyük bir kahraman 

yapabilir. 

İşin özü: “O Allah ki gök-

lerin ve yerin mülkü ken-

disine aittir ve Allah her 

şeye şahittir.’ (Bürûc, 9); 

‘Rabbinin her şeye şahit ol-

ması yetmez mi?” (Fussilet,  53); “Şahit olarak 

Allah yeter.” (İsra, 96; Fetih, 28).



GERİYE KİTAB’IN ŞU 
ŞAHİTLİĞİ KALABİLİR: 

“BENİ DÜŞÜNMEDİLER, 
ANLAMADILAR, 
YAŞAMADILAR!”
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Hâlâ akletmeyecek misiniz?

”Onlar kendileri yaratılıyorken hiçbir şey  
yaratamayan şeyleri mi Allah’a ortak edi-
yorlar?

Ne onlara ne de kendi kendilerine bir yar- 
dımda bulunamayacak olan varlıklara mı?

Yol göstermeleri için yakarsanız size cevap  
verecek durumda olmayan varlıklara mı? 
Onlara ister yakarın, ister karşılarında su-
sun, sizin için fark eden bir şey olmaz.

Allah’tan başka çağırıp, sığındığınız şeylerin  
hepsi, hiç şüphe yok ki tıpkı sizler gibi yara-
tılmış varlıklardır. Eğer doğru sözlü kimse-
lerseniz, haydi onları çağırın da dualarınıza 
icabet etsinler! 

Yürüyecek ayakları mı var peki onların? Tu- 
tacak elleri mi? Görecek gözleri, işitecek ku-
lakları mı var?

De ki: “Haydi, Allah’a ortak olarak gördü- 
ğünüz bütün o varlıkları çağırın, bana karşı 
elinizden geleni ardınıza komayın ve böylece 
bana göz açtırmayın!

Doğrusu, benim koruyucum-velim bu kitabı  
indiren Allah’tır; çünkü O’dur dürüst olanla-
rın koruyucusu-velisi.

Beri yandan, O’nun yerine sığınıp çağırdı- 
ğınız bütün o varlıklar ne size yardım ulaş-
tıracak güçtedirler ne de kendi kendilerine 
yardım edecek güçte;

İ N C E L E M E

Geleneğin Kıskacında Allah 
ve Rasul Tasavvurumuz

İnsanoğlu her şeyde 

olduğu gibi 

sevgisinde de acizdir.

Harun SAYGILI
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Allah ve Rasul 
Tasavvurumuz

Onlara yol göstermeleri için yalvarsanız,  
işitmezler; sana baktıklarını sanırsın, oysa 
görmezler.

Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden  
yüz çevir.”(1)

Seyyid Kutub “Yoldaki İşaretler”de Mekke dö-
nemi âyetlerinin “teferruattan” öte, ilk olarak 
“tevhidi yöneliş” üzerinde durduğu tespitine 
ağırlık verir ve söyleyeceklerine bu bağlam 
çerçevesinde kanallar açarak devam eder. Bu 
tespiti doğrultusunda Allah’a kulluk temeli 
üzerine inşa edilmemiş bütün toplumların 
ıslaha muhtaç birer cahiliyye toplumu oldu-
ğunu belirtir. Kutub’un bu eseriyle -hayatıyla 
da- şahitlik ediyoruz ki o, tevhid akidesinin 
siyasi düşünceden bağımsız ele alınamayaca-
ğının farkında, İslam’ın 
“hayatın bütün şubele-
rini ihtiva eden”(2) bir 
bütün olduğunun da bi-
lincinde idi. Ona göre eğer 
bir toplum tevhidi bir inşa 
süreci geçirmemişse orada 
kula kulluk zilleti hâkim 
nizamdır ve o toplumun 
kulluk ettiği başka putları 
vardır. Nitekim bu putlar toplumdan toplu-
ma, coğrafyadan coğrafyaya ve/veya çağdan 
çağa göre farklılık gösterebilmektedir. Tan-
rısını cüzdanında taşımayı seçmek de, dört 
duvar arasında en yüksek standartlarda mu-
hafaza etmek de, tek olan Allah’a iman etmek 
de kişinin yine bizatihi Allah tarafından ona 
bahşedilen hür iradesinin tecellisidir.

Rasulullah dönemi örnekliğine bakacak olur-
sak, Allah’ın da elçisini ona her gün “Ya Mu-
hammed, bir yıl senin Rabbine, bir yıl da 
bizim Rablerimize tapalım.”(3) safhasına 
kadar varabilen, yeni ortaklık teklifleriyle 
gelen müşriklere karşı vahyinde bizzat sakın-
dırdığını ve tevhid çağrısına tavizsiz -lekum 
dinikum ve liye din-(4) devam etmesini öğüt-
lediğini görebiliyor, anlayabiliyoruz. Bu ta-
vizsiz tavrın Mekke ekâbirleri arasında oluş-
turduğu iktidar kaybı endişesi onları bir gün 
önce “emin” diye niteledikleri insana ertesi 

gün “mecnun” sıfatını reva görme çelişkisine 
kadar sürükleyebilmiştir. Konudan tek cüm-
lelik bir sapma yapacak olur isek Allah rasu-
lünün Haşimoğulları gibi saygın bir soydan 
geliyor olması, müşrikler tarafından ona karşı 
önce savaş yoluna başvurmak yerine teklif ve 
pazarlıklara başvurulmuş olunmasına sebep 
sayılabilecek göz ardı edilmemesi gereken ta-
rihsel bir realitedir.

Vahyin yegâne amacı hiç şüphe yok ki Allah 
tasavvurunun yerle bir olduğu ve cahiliyenin 
tüm damarlara sirayet ettiği bu şirk toplumu-
nu, tam anlamıyla teslim olmuş muvahhid bir 
topluma dönüştürmek suretiyle ilahi mesajın 
son halkası olan Kur’an’ın çağrısını tüm in-
sanlığa yaymaktı.

Hakeza Kur’an’ın da Hı-
ristiyan papazlar ve Yahu-
di hahamlar marifetiyle 

ruhbanların menfaatleri 
doğrultusunda ifsada uğ-
ramış olan sapkın Allah ve 
Rasul tasavvurunun kapı-
sına “el-mağdûbi” ve “ed-
dallin”(5) kilidini vurarak 
insanoğlunu uyarması/

uyandırması, onun şirkin her türlüsüne karşı 
vahiy kaynaklı tevhidi bir duruşa çağırdığının 
kanıtıdır. Öte yandan Kur’an’ın, Allah’ın vah-
yettiği ile yükümlü olup, onun şeriatı doğ-
rultusunda amel etmeyenleri “Kitap yüklü 
merkepler.”(6) olarak nitelediğini biliyoruz. 
Nitekim iman edenler için hakkında şüphe 
barındırmayan tek kaynağın vahiy olduğu 
mevzusu, Allah’ın ona vurduğu “la raybe 
fih”(7) mührü ve delili ile sabittir.

Allah ve Rasul tasavvuru aynı zemin üzerinde 
yükselen akidevi meselelerdir ki, bir tanesi ha-
sara uğradığı anda diğerine aynı etkiyi nüfuz 
ettirmesi kaçınılmazdır. Bir misal ile güçlen-
direcek olursak; Hıristiyanlar, Meryem oğlu 
İsa’yı ölümünden sonra kilisenin tezgâhına 
sokmuşlar ve onu yepyeni bir kimliğe bürün-
dürerek Allah oğlu İsa olarak tanımışlardır. 
Görüldüğü üzere Allah’ın Kur’an’da en yalın 
haliyle belirttiği hak ve doğru peygamber ta-

ALLAH’IN ELÇİLERİNİN 

TAMAMI TEK BİR 

İSLAM’IN, TEK BİR 

TEVHİD DİNİNİN 

RASULÜYDÜLER.
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savvuru olan “Kul innemâ ene beşerun (De 
ki ben de sizin gibi bir insanım.)”(8) for-
mülü, kilisenin ve Saint Paul’un (Pavlus) İncil 
üzerinde yaptığı müthiş organize bir ifsad gi-
rişimi ile adeta bir melek peygamber pozis-
yonuna dönüştürülmüştür.

Nitekim kendileri gibi yiyen, içen, konuşan, 
gülen, ağlayan ezcümle tüm insani özellikle-
ri bünyesinde barındıran bir elçiyi elçi olarak 
kabullenememe haline ve aynı melek pey-
gamber talebine Mekke’nin o müşrik toplu-
munda da rastlıyoruz. Ve yine görüyoruz ki 
Allah, Kur’an’da bu kapıyı da şöyle kilitle-
mektedir:

De ki: “Eğer yeryüzünde, (insanlar yeri-
ne) yerleşip dolaşan melekler olsaydı, el-
bette onlara gökten bir melek peygamber 
indirirdik.”(9)

Kısaca ve özetle, insanlar kendilerine vahyedi-
len tevhid çağrısından sapmakta beis görme-
dikleri her çağda Kur’an’ın “atalar dini” olarak 
kavramsallaştırdığı yola sarılmışlardır. Allah 
ve Rasullerine kendi çağrılarında yer almak 
şöyle dursun, yanından bile geçemeyecek 
birçok gelenek Kur’an’ın bir uyarı olarak be-
lirttiği bu “atalar dini” marifetiyle tevhid ır-
mağına saçılmıştır. Hali hazırda önümüzdeki 
en açık ve en güncel örnek de Müslümanların 
bu “gelenek” ve “atalar dini” ile olan imtihanı-
dır. Gelenekçi telakki öyle bir Allah ve Rasul 
tasavvuru meydana getirmiştir ki, Hıristiyan-
ların vahyin hudutlarını çiğneyerek Hz. İsa’ya 
ulûhiyet makamı tahsis etmelerini aratma-
maktadır. Nitekim Allah Rasulü rüyalardan 
rüyalara gezdirilebilmekte, ağzına söylemedi-
ği sözler konulabilmekte ve Allah’a ait sıfatlar 
ne büyük bir hezeyandır ki kendisine yakış-
tırılabilmektedir. Bu konuda söylenebilecek 
söz şudur: İnsanoğlu her şeyde olduğu gibi 
sevgisinde de acizdir. Hudutlarını vahye çiz-
dirmelidir. Allah Rasulleri’nin tamamı tek bir 
İslam’ın, tek bir tevhid dininin rasulüydüler. 
Allah ve Rasul tasavvurumuzun “gazaba uğra-
mış” ve “sapmışlardan” bir farkı olmalıdır.

Ne ki Allah’ın Kur’an üzerindeki “Ve innâ 
lehu le hâfizûn.”(10) âyetiyle sabit olan onun 
kendisi tarafından muhafaza edileceğine/ko-
runacağına dair delili ile ilahi mesaj tüm ko-
runmuşluğuyla ve açıklığıyla önümüzdedir.

“Tevhid akidesini gereği gibi anlayınız ve 
ona toz kondurmayınız. Şirk veya küfür 
niteliği taşıyan şeylerden onu titizlikle ko-
ruyunuz. Bunun için Kur’an’dan başka bir 
şeyi ölçü almayınız. Zira Allah bu konuda 
kendisine ortak tanımaz. Nitekim Resulul-
lah da bu konuda aynen böyle yapmış, aki-
desini yalnızca Kur’an’dan almıştı…”(11)

Kaynakça

1) A’râf Sûresi 191-199. âyetler.

2) Süleyman Arslantaş, İLKAV Paneli, 25.09.2011.

3) Buhturi’nin azadlı kölesi Said b. Mina diyor ki: Velid b. 
Muğire, As b. Vail, Esved b. Muttalib ve Ümeyye b. Halef, 
Resulullah ile karşılaşıp ona şöyle dediler: “Ey Muham-
med, haydi gel biz senin ibadet ettiğine tapalım sen de 
bizim taptığımıza tap. Böylece seni bütün işlerimizde or-
tak edelim. Şayet senin getirdiğin bu din, bizim üzerinde 
bulunduğumuz dinden daha hayırlı ise biz o dinde sana 
ortak olmuş oluruz ve ondan payımızı almış oluruz. Eğer 
bizim üzerinde bulunmuş olduğumuz din, senin üzerinde 
bulunduğun dinden daha hayırlı ise sen bize ortak olmuş 
olursun.’’ İşte bunun üzerine Kâfirun Sûresi nazil oldu. Ta-
beri Tefsiri, 9/249-251.

4) Kâfirun Sûresi, 6. âyet.

5) Cuma Sûresi, 5. âyet.

6) Fatiha Sûresi’nde geçen iki ifadedir. el-mağdubi: gaza-
ba uğramışlar; ed-dallin: sapmış olanlar manasına gelir.

7) Bakara Sûresi’nin 2. âyetinde geçen bir ifadedir. “Hak-
kında hiçbir şüphe olmayan” manasına gelir.

8) Fussilet Sûresi’nin 6. âyetinde geçen bir ifadedir.

9) İsra Sûresi, 95. âyet.

10) Hicr Sûresi’nin 9. âyetinde geçen bir ifadedir. “Onun 
(Kitabın) koruyucusu da muhakkak biziz” manasına gelir.

11) Ercümend Özkan, Kavramlar.  
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hl-i Sünnet mezhebinin bütünüyle ön-
cülüğünü yapanlar, kültür tarihimizde 

bilgi kaynaklarını rivayetlere teksif eden, an-
lama yöntemi olarak da lafızların zahirini esas 
alan Ehl-i Hadis ekolüdür. Onların marifetiy-
le Peygamber’in (s) fizikî ve biyolojik açıdan 
harikulade vasıflara sahip olduğu ve attığı 
her adımda olağanüstü mucizeler gösterdiği 
dolayısıyla Sünnetinin de Kur’an gibi vahiy 
mahsulü olduğu düşüncesi İslâm dünyasının 
çoğunluğuna hâkim bir hale gelmiştir.

Ehl-i Hadis’in kabulüne göre bu nitelikleri 
haiz olan Peygamber’in bilgi kaynakları da 
sadece beş duyu ve akılla sınırlı değildir; O, 
gözle görünmeyenin, geçmişin ve geleceğin 
bilgisine sahiptir ve bu bilgisini arkadaşla-
rıyla paylaşmıştır; onlara kendi yaşadıkları 
zamanda gaybî bazı olayları bildirdiği gibi; 
tarih öncesi dönemlerden nakillerde bulun-
muş, gelecek zamanla ilgili kimi olayları da 
haber vermiştir. Hatta onlardan bazılarına 
göre Peygamber ruhu ile her şeye muttalidir. 
O, Allah’ın bildiği şeyleri dahi bilebilir(dir). 
Nitekim Peygamber hakkında yazılan delail, 
hasais ve şevahid türü pek çok eserde bu tür-
den binlerce mucize zikredilmiştir.

İ N C E L E M E

Ehl-i Hadis ve Varislerinin 
Bilgi Kaynakları

İSLÂM DÜNYASINA 

EGEMEN PEYGAMBER 

TASAVVURU VE 

BU TASAVVURUN 

DİNAMİKLERİ, 

ORTAÇAĞINKİYLE HEMEN 

HEMEN AYNIDIR.

Mustafa AKMAN

Bu çalışma diğer birçok zevatın yanında M. Hayri 
Kırbaşoğlu, Mehmet Emin Özafşar, H. Musa Bağcı, 
Bünyamin Erul, Ahmet İshak Demir, İsmail Erdoğan ve Seyit 
Avcı’nın ilgili çalışmalarından istifadeyle hazırlanmıştır.

E
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Bugün İslâm dünyasına egemen bu peygam-
ber tasavvuru, Kur’an’ın evren ve insan anla-
yışından uzak, akıl ve mantık ötesi ve hatta 
mitolojik bir yapıya sahiptir. Keza epistemo-
lojik ve metodolojik bakımdan Kur’an’a aykırı 
bilgi kaynaklarından, kaynağı ve sıhhati şüp-
heli nakil ve rivayetlerden beslenen, nakilci, 
seçmeci ve sorgulayıcı olmaktan uzak, litera-
list bir nitelik arz etmektedir. Bu tarz bir pey-
gamber tasavvuru ve zihinsel yapının sünnet 
ve/ya hadislerin anlaşılması ve yorumlanma-
sında meydana getirdiği devasa problemlerin 
varlığı ise izahtan varestedir. Çünkü bugün 
İslâm dünyasına egemen peygamber tasavvu-
ru ve bu tasavvurun di-
namikleri, ortaçağınkiyle 
hemen hemen aynıdır. 

Peygamber’in (s) vefatıyla, 
temel bilgi kaynağı olan 
vahyin kesilmesinin ya-
nında, çok farklı kültür-
lerin bulunduğu yurtlar 
fethedilmiş ve bu fetihler 
esnasında İslâm dinine 
giren insanlar, eski kül-
türlerine ait değerleri en azından yorum adı 
altında yeni dinlerine taşımaya başlamıştır. 
İşte bu durum, zındık ve münafıklar için de 
son derece elverişli bir faaliyet alanı oluştur-
muştur. Bu kimseler, İslâm’a olan kin ve nef-
retlerini içlerinde gizleyerek bazen zühd tak-
va, bazen Ali ve evladı hayranlığı, bazen de 
felsefe-hikmet örtüsüne bürünerek ve fakat 
her halükârda İslâm akaidini ifsat etmeyi ve 
Müslümanların kalplerinde bu akideye kar-
şı şüphe ve tereddütler uyandırmayı başlıca 
gaye edinmişlerdir. Bu maksatla akla hayale 
gelmeyen ve Peygamber’e aidiyeti imkânsız 
binlerce söz uydurup yaymışlardır. Bilin-
diği gibi bu uydurma rivayetler siyasî, dinî, 
içtimaî, hukukî vb. pek çok alanda zuhur 
etmiştir. Bu meyanda Peygamber’in beşerî 
yönüyle ilgili de pek çok uydurma rivayetin 
revaç bulduğu bilinen bir gerçektir.

Kelâmcıların böylesi bir ortamda cari koşul-
lardan mütevellit geliştirdikleri, gerek ilim 
anlayışları, gerek bilgi kaynakları ve gerekse 
vaki problemlerin çözümü için önerdikleri 
metotlar, başta bu hadisçiler olmak üzere aynı 
zihniyete sahip tasnif dönemi âlimlerinin ço-
ğunluğu tarafından tasvip edilmemiştir. Zira 
kelâmcılar daha çok aklî te’vil metoduna 
başvurmuşlardır. Buna paralel onlar, kendi 
metotlarına uymadığı ya da aklî bulamadık-
ları için birçok hadis rivayetini de reddetmiş-
lerdir. İşte kelâmcıların itikadî meselelerin 
çözümü için kullandığı ve hatta fıkıh, hadis 
gibi dinî ilimler için de teklif ettiği bu me-

tot, hadisçiler tarafından 
bid’at olarak görülmüş-
tür. Zira Ehl-i Hadis, 

kelâm yoluyla elde edilen 
bilgilerin, anladıkları tarz-
daki Kur’an, hadis ve ayrı-
ca seleften gelen bilgilerle 
örtüşmediğini söyleyerek, 
nakille elde edilmesi gere-
ken bilgilerin akıl (re’y) ile 
elde edilemeyeceğini temel 

bir parametre olarak kabul etmişlerdir.

Hadisçilerin çok dar bir alana hapsettiği akıl, 
kendilerince yalnız başına iyi (hüsn) ve kö-
tüyü (kubh) belirleyemez. Bu bağlamda on-
lar re’y, kıyas ve içtihattan kaçınmayı prensip 
edinmişlerdir. El-Buharî’nin (ö.256/869) re’y, 
içtihad ve kıyası zemmeden başlıkları, İbn-i 
Mace’nin rey ve kıyastan kaçınmak başlığı al-
tındaki rivayetleri, Ehl-i Hadis’in re’y, içtihad 
ve kıyasla ilgili bakış açılarını yansıtmakta-
dır. 

Onlar genelde naslardan bağımsız re’ye, aklî 
istidlallere ve kişisel yorumlara karşı çıkmış-
lar, bunları bilgi kaynağı olarak benimseyip 
kullandıkları için Ehl-i Re’y’i eleştirmişler ve 
onları sünnet düşmanları olarak suçlamışlar-
dır. Nitekim ehl-i hadis ve ehl-i re’y tabirleri-
nin, muhaddislerin dayanışma içine girip bir-

HADİSÇİLERİN ÇOK 

DAR BİR ALANA 

HAPSETTİĞİ AKIL, 

KENDİLERİNCE YALNIZ 

BAŞINA İYİ VE KÖTÜYÜ 

BELİRLEYEMEZ.
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likte hareket etmeye ve cerh ve ta’dîl silâhını 
kullanmaya başladıkları hicrî II. yüzyılın ikin-
ci yarısından itibaren gündeme geldiği ve ko-
nuya dair tartışmaların ise esasen hadisçilerle 
fakihler arasında cereyan ettiği malumdur. 

Ehl-i Hadis bilgi kaynağı olarak hadislere o 
kadar değer vermiştir ki ilmi, hadisle eş de-
ğer kabul etmiştir. Kütüb-i Sitte yazarlarının 
Kitabu’l-İlm başlığı altında yer verdikleri 
haberler bunu göstermektedir. Bunlara göre 
âhâd haber, ilm-i yakîn ifade ettiği için hem 
itikatta hem de muamelatta hüccettir. 

Ehl-i hadis’e göre kesin 
bilgi ifade eden ilim/fı-
kıh, re’y değil, kitap ve 
sünnettir. Çünkü re’y ki-
şisel zanna dayandığı ve 
kesin bir bilgi ifade etme-
diği gibi heva ve kişisel 
çıkarlara uymak demektir. 
Bu sebeple re’yle hüküm 
vermek, kişiyi bid’ate sü-
rükler, insanlar arasında 
ayrılıklara sebep olur. Da-
hası re’y, bid’atçilerin silahıdır. Onlar bu aklî 
metoda başvurdukları için dalâlete sürüklen-
mektedirler.

Ehl-i hadis’in varisleri olan mutasavvıflar ise 
keşf ve ilhamı bir bakıma akıl gibi, hatta on-
dan daha öncelikli olarak bilginin kaynağı 
saymıştır. Bu manada tasavvufta ma’rifet ko-
nusunu en sistematik biçimde inceleyen kişi-
nin Gazalî olduğu bilinmektedir. O, mârifeti 
bizzat bilgi problemi olarak incelemiş, hem 
de bu yoldan çeşitli bilgiler elde edebildiğini 
ifade etmiştir. Gazalî’den sonraki sûfîlerde de 
hâkim görüş, genelde keşf ve ilhama dayalı 
bilginin (ma’rifet) esas olduğu şeklindedir. Bu 
manada İbn-i Arabî de: “Sûfîlerin, bilgiyi pey-
gamberlere vahiy getiren kaynaktan aldığını” 
belirtmektedir.

Nazari tasavvufun temellerini atan önemli 
şahıslardan biri durumundaki Zü’n-Nun el-
Mısri (ö.245/859), yaklaşık yüz yıl önceden 
itibaren aynı yolun temsilcilerince konuya 
dair terennümler söz konusu ise de, bilgi kay-
naklarına keşfi ekleyen ilk kişi olarak bilinir. 
Zamanla geliştirilen bu ‘keşf felsefesi’, belir-
tilen çevreler marifetiyle bilgi kaynağı olarak 
te’sis edilmiştir. Te’sis aşamasından itibarendir 
ki artık zahir ulema ve marifet ehli ayırımı ile 
kavramlara farklı anlamalar yükleme devri 
başlamış olmaktadır. Nitekim başlangıçta ne-
redeyse herkesin yaşam biçimi sayılan zühd 

hayatı, böylece belli bir 
zümrenin yaşam tarzı ola-
rak görülmeye başlanmış 

ve yaklaşık H. IV. asırdan 
itibaren bu zümre, sûfîler 
diye ayrı bir kesim olarak 
olumsuz değerlendirmele-
re konu olmuştur. Ne var 
ki iş burada da kalmamış 
zamanla keşf denilene rüya 
da eklenmiştir. Dahası bı-
rakın bilgi kaynağı olarak 

kabul etmek, rüya, hadis tashih vasıtası ola-
rak görülmeye başlanmış, hatta rüyasında 
Resulullah’la görüşüp birtakım tartışmalı ha-
disleri O’na sorarak sahihliğini iddia edenler 
ve bunlardan nakil yapanlar söz konusu ol-
muştur. 

Oysa bütün hadis usulü kriterlerini altüst 
eden “canlı olarak doğrudan Peygamberle gö-
rüşerek” ya da hakkında Allah’ın hiçbir sultan 
indirmediği keşf rüya, sezgi vs. yollarla teyit 
ettirilen ve böylesi yollardan biriyle doğrulu-
ğu iddia edilen sözlere hadis nazarıyla bak-
mak imkânsızdır. Ne var ki bu, süreç içerisin-
de pek de böyle olmamıştır. Mesela el-Aclûnî 
(ö.1162/1749), felsefesini refere ettiği levlake 
hadisi için manası doğrudur diyerek kendin-
ce belirlediği böylesi bir yolla hadis denilen 
bu sözü kotarmaya çalışmıştır. Bilineceği gibi 
bir hadisin zayıf veya özellikle mevzu olması, 

OBJEKTİF KRİTERLERLE 

DOĞRULANAMAYAN 

İLHAM, KEŞF VE 

RÜYANIN BİLGİ 

KAYNAĞI KABUL 

EDİLMESİ DOĞRU 

OLAMAZ.
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onun bu nevi kodlanması, artık bu hadisin 
mana açısından doğru olduğunu ifade etmeyi 
anlamsızlaştırmış olmaktadır. Zira tahric iş-
leminde, hadis metodolojisine göre manaca 
doğru değil, Resulullah’a nispeti doğru sözler 
tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Mutasavvıflar keşfe dayanarak Kur’an’ı tefsir 
ettikleri gibi hadis âlimlerine göre sahih olma-
yan bazı hadislerin sıhhatini de keşf yoluyla 
tespit ettiklerini söylemişlerdir. Nitekim İs-
mail Hakkı Bursevî, “Ben gizli bir hazine idim 
...” hadisi üzerinde dururken bu hadisin riva-
yet açısından sabit olmasa bile keşfen sahih 
olduğunu söylemiş, Abdülazîz ed-Debbâğ da 
birçok hadisin sahih olup olmadığına keşf ile 
hükmetmiştir. Şah Veliy-
yullah Dihlevî ise rüyada 
gördüğü Peygamber’den 
işittiği müjdeleyici nitelik-
te hadisler rivayet etmiş-
tir. 

Tekrar ifade edecek olur-
sak objektif kriterlerle 
doğrulanamayan ilham, 
keşf ve rüyanın bilgi kay-
nağı kabul edilmesi doğru 
olamaz. Dahası objektif ve doğrulanabilir ol-
ması, elde edilen bilgi ve kaynağının ön şartı 
olmalıdır. Zira böylesi bir bilgi, başkalarına 
yansımadan faraza sahibi için bağlayıcı olabil-
se de, başkalarınca asla ölçü alınamaz ve dahi 
sunulamaz. O kadar ki bu, başka herhangi bir 
mezhep veya şahsa nispeti gerekmeden her-
kesin kendi mantığıyla re’sen reddedeceği bir 
sabite halinde olmalıdır. 

Ne ki tasavvufun, ilk kaynaklar dâhil hemen 
bütün edebiyatında keşf ve ilhama dayanan 
bir bilgi türü, sıhhatli olmayan bir dillendir-
meyle silsile halinde Peygamberimize kadar 
götürülmektedir. Bu anlamda Hicri II. asırdan 
itibaren ‘keşif’sel bilgi anlayışı yaygın bir şe-
kilde sûfîyye arasında mevcuttur. Sözgelimi 
İbrahim b. Edhem (ö.162/779) bu kanaati 

taşıyan önemli simalardandır. Bunun yanında 
Ehl-i Sünnet kelâmının kurucularından Haris 
el-Muhasibi (ö.243/857) de sûfî meşrep bi-
riydi. Binaenaleyh onun kelâmı da tasavvufî 
zeminde vücut bulmuştur. Nitekim Sünnî 
Kelâm gittikçe daha çok tasavvufa yaklaşacak 
ve en ileri adımını ilhamı bilgi kaynağı olarak 
görmeye başlayan ve Osmanlı medrese ve ilim 
zihniyetinin mimarı durumundaki Taftazâni 
(ö.797/1395) ile atmış olacaktır. 

Feyiz yoluyla insanın kalbine ulaştırılan bilgi 
demeye gelen ve ilk defa Şia’nın aşırı grupla-
rına mensup Mugire b. Saîd el-İclî’nin ‘ism-i 
a’zam’ sayesinde ilâhî bilgilerin kalbe akaca-
ğını iddia etmesinden sonra Ca’fer es-Sâdık’a 

nisbet edilen çeşitli riva-
yetlerin de etkisiyle il-
ham, bazı Şiî fırkaların 

kendi imamlarına gelen 
kesin bilginin kaynağı ola-
rak görülmüştür. Bundan 
yaklaşık bir asır sonra Ha-
ris el-Muhâsibî, Zü’n-Nûn 
el-Mısrî, Bâyezîd-i Bistâmî 
ve Ebu Saîd el-Harrâz gibi 
sûfîler ilhamı duyu, haber 

ve aklın ötesinde bilginin asıl kaynağı olarak 
kabul etmişlerdir. İlk devir sûfîleri, Kur’an ve 
Sünnete başvurarak değerlendirmeye tâbi tut-
mayı gerekli gördükleri ilhamı sadece itikadî 
konularda dikkate alırken daha sonra yetişen 
sûfîlerce ilham, bütün dinî konularda kulla-
nılan müstakil bir bilgi kaynağı haline getiril-
miştir. Bilindiği kadarıyla ilhamın dinî konu-
larda bilgi kaynağı olamayacağını söyleyen ilk 
Sünnî kelâmcı Ebu Mansûr el-Maturîdî’dir.

İlham, Allah veya melek tarafından kalbe 
ulaştırıldığı için en doğru bilgi olup kesin de-
lil kabul edilebilir iddiasındaki Sûfîyye ile on-
lara tâbi olanların tezinin aksine insan kalbine 
bazı bilgilerin ilham edilmesi mümkün ol-
makla birlikte bunlar yani ilham, genel geçer-

KUR’AN’IN BÜTÜN 
ÇABASI İNSANI, 
OBJEKTİF BİLGİ 

KRİTERLERİ OLAN 
DUYU VERİLERİNE VE 
RASYONEL BİLGİLERE 

YÖNELTMEKTİR.
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liliği bulunan kesin bir bilgi kaynağı olamaz 
ve dinî alanda delil olarak kullanılamaz(dır). 

İlhamın dinî alanda kullanılabilecek kesin bir 
bilgi kaynağı olmadığı, uyulması zorunlu bir 
hükme delil teşkil etmeyeceği ve bunun aksi-
nin nasların yanı sıra akıl ilkelerine ters düşe-
ceği açıktır. Bir kere ilhamî bilgiyi öne çıkarıp 
bütün gayreti buna ulaşmak için harcamak, 
akıl ilkelerinin yanı sıra duyu verilerine daya-
nan bilgileri ihmal etmek demektir. Nitekim 
gerçeğe ilhamî bilgiyle ulaşılabileceğini savu-
nanların akıl ve duyu verilerine güvenmedik-
leri, hatta böyle bir çabayı terk etmeyi tavsiye 
ettikleri bilinmektedir. Oysa Kur’an’ın bütün 
çabası insanı, objektif 
bilgi kriterleri olan duyu 
verilerine ve rasyonel bil-
gilere yöneltmektir. Zira il-
ham, bilgi sahasında kaos 
ve fikir ayrılıkları yaratır; 
gerçek bilgiye ulaşmayı 
imkânsızlaştırır. Üstelik 
bütün çabalara rağmen, 
onunla ilgili ortak bir de-
ğerlendirme standardı ve 
anlaşma için müşterek bir 
zemin de bulunmamaktadır. 

Esasen Kur’an, insanın doğru bilgiye ulaşması 
için başvurması gereken kaynakları duyular, 
akıl yürütme ve vahiy olmak üzere üç nokta-
da toplamıştır. Burada ilhamî bilgilerin elde 
edilmesiyle ilgili açık ifadeler bulunmamakta-
dır. Kaldı ki böylesi bilgiler kontrolü olmayan 
sübjektif bilgilerdir. Bu sebeple, ilhamın genel 
bir bilgi kaynağı olduğunu iddia etmek olası 
değildir. Tıpkı rüya gibi. Çünkü rüya da kesin 
bir bilgi vasıtası değildir. Bu nedenle rüyada 
Resulullah’ı görerek ondan talimat aldığını 
söyleyenlere itibar edilemez. Malum olduğu 
üzere ilk zahid ve sûfîlerden itibaren rüya, ta-
savvufun önemli bir bilgi kaynağı olmuştur. 
Zaten mutasavvıflar da çok önemli konularda 
rüya yoluyla elde ettikleri bilgilere dayandık-

larını ileri sürmektedirler. Keza Şiiler, ‘masum 
imam’ın rüya yoluyla gördüğü hususların 
hüccet olduğu kanaatindedirler. Nitekim bazı 
sûfî müellifler eserlerini Resulullah’tan aldık-
ları talimatla yazdıklarını iddia etmiştir.

Bilineceği üzere hadis usûlü ilmi tam da bu 
zannî keyfiliği önlemek amacına matufen var-
lığını sürdürüyordu. Bu ilim, birçok kesimden 
insanın böylesi keyfiliklere takaddüm eden 
zamanlarda Resulullah’ı (s), sonuçta aynı de-
meye gelen taktiklerle kendi emellerine sözcü 
yapması başka bir ifadeyle O’nu kendi namı 
hesaplarına konuşturmaya başlamalarının 
doğurduğu bir zorunlulukla ortaya çıkmış ve 

uydurmaların kemiyet ve 
mahiyet olarak artmasına 
paralel gittikçe gelişme 

göstermişti. Hadis usûlü 
ilmi bir sözün öncelikle se-
ned itibariyle mevsukiye-
tini tespit eder ve bilahare 
senetçe sahihliği anlaşıl-
dıktan sonra (işlevsel hale 
gelememişse de en azın-
dan kural gereği) manaca 
Kur’an’a, akla vs. ölçütlere 

uygun olup olmadığını araştırmaya başlar. 
Buna göre keşf, ilham ve rüya herhangi bir 
sözün peygambere nispetini tecviz edemez. 
Aynen ‘ümmetin telakkisi’ ve ‘sözün manaca 
doğruluğu’ sözüm ona kriterleri(!) gibi. Bun-
lar en basitinden tamamen sübjektif ve indî 
olduğundan hiçbir hadis usul kaidesine göre 
dikkate alınamaz. Misalen bir sözün anlamca 
doğru olması ne onun, Resulullah’a nispetini 
gerektirmekte ne de her doğru sözü O’nun 
demiş olmasını icap ettirmektedir. 

Ehl-i Hadis verasetinin kendine özel bir sü-
rümü olarak Said Nursî de yaşadığı tasavvufî 
havaya hâkim felsefik tasavvufun batınî bir 
felsefî hareketi özelliğindeki İşrâkîlik versiyo-
nundan mülhemle bir söylem ve dünya görü-
şü geliştirmiştir.

AKLIN KULLANDIĞI 

KAVRAMLAR SINIRLI 

OLDUĞU İÇİN, 

GENEL GEÇERLİĞİ 

OLAN DOĞRULARI 

ELDE EDEMEZ.
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Bilindiği gibi İşrâkîlik, hakikatin akıldan çok 
riyazet yoluyla doğrudan doğruya sezgi veya 
bir iç aydınlanmayla elde edileceğini savunan 
felsefî bir akımdır. İşrâk ise insanın Allah’tan 
gelen ilhama ulaşmasıdır. Bilgi meselesinde 
mantık ve akıl yürütme metoduna karşı olan 
İşrâkîlik’in, bilgi kaynakları olarak akıl üstü 
keşf, ilham ve sezgiye büyük değer verdiği gö-
rülmektedir. Bu manada keşf ve ilhamın her 
sırrı anlayıp, her müşkülü halledeceğini savu-
nanlara işrâkî denmiştir. 

İşrâkî Felsefe, insanın mutlak hakikati ve ilâhî 
gerçeği işrâk yolu ile yani bir iç aydınlanma-
sı şeklinde idrak edeceğini ileri sürmektedir. 
Kaynakları arasında Fars, Yunan, Sabiî ve Hint 
kültür objelerinin bulunduğu İşrâkî Felsefe’ye 
göre akıl, insanı belli bir sınıra kadar götüre-
bilir ancak nihaî hakikati kavrayamaz. Çünkü 
aklın kullandığı kavramlar sınırlı olduğu için, 
genel geçerliği olan doğruları elde edemez. 
Bu doğrulara ise ancak keşf, ilham ve sezgi ile 
ulaşılabilir.

Tahkikî imânı elde etmenin iki yolundan birisi 
olarak ‘sırr-ı vahyin feyzine mazhar’ olduğunu 
tasavvur ettiği Risale-i Nur yolunu işaret eden 
Said Nursî’nin de eserlerinde vahiy ve ilham 
kavramlarına bakışının, genel olarak sûfîlerin 
anlayışıyla özdeş olduğu görülmektedir. O, 
eserlerinde bahsi geçen kavramları mutasav-
vıflarla paralel olarak ele almakta, velilerin 
mazhar olduğu ilham şeklinden bahsetmek-
te ve ‘Risale-i Nur’ adlı eserlerinin kendisine 
bu tür bir ilhamla yazdırıldığını söylemekte-
dir. Nitekim risalelerde ilm’el-yakîn, ayn’el-
yakîn ve hakk’el-yakîn kavramlarının, Said 
Nursî’nin kendi mârifet yolculuğunda dene-
yimlediği mertebeler olduğunu gösteren çok 
sayıda örnekler mevcuttur. Said Nursî’nin bu 
kavramları kullanış şeklinden sûfîlerle aynı 
dili kullandığı rahatlıkla anlaşılmaktadır.

O, kendi bilgi kaynaklarını, sadece filozof ve 
kelâmcıların değil sûfîlerin de bilgi kaynakla-
rını esas alarak oluşturmuş, varlığın hakikati-

ne dair tahkikî imanı sağlayan bir bilgiye mu-
tasavvıfların öngördüğü ‘bilgi kaynakları’nı da 
dâhil etmeksizin ulaşmanın imkânsız olduğu 
görüşünü savunmuştur. Buna göre, bilgi kay-
naklarını, vahiy, akıl, duyular, haber, keşf, il-
ham, rüya, tefe’ül ve cefr olarak kabul eden 
Nursî, bu temel noktalardan akıl, duyular ve 
haber dışındaki diğer tüm bilgi kaynaklarında 
mutasavvıflarla aynı kaynakları kullanmakta-
dır.

Özetle tarih sürecinde oluşmuş hata ve sap-
maların birikmiş devasa tortusu altındaki gü-
nümüz toplumlarında Kur’an’a garip bir pey-
gamber tasavvuru ve epistemoloji mevcuttur. 
Buna binaen özellikle halka, aydınlatma adı-
na vaziyet eden, zihinlerini şekillendiren ve 
böylesi bir vazifeyi deruhte etme makamında 
bulunan kimseler, bilgi kaynaklarına ve bu 
kaynaklardan edindikleri kanaatlere daha çok 
özen göstererek insanları uçuk-kaçık bilgi ve 
kanaatlerle donatmamaya dikkat etmeli ve 
bu yöndeki girişimlere geçit vermemelidirler. 
Hele hele kitleler bugünkü gibi, bir bilgilen-
me çabasına girmeden sadece duyup gördük-
leriyle yetinen ve boşluklarını zanlar(ıy)la 
dolduran fertlerden oluşuyorsa! 
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6. “İşlerinizde ne yapacağınızı şaşır-

dığınızda kabir ehlinden (yatırlar-

dan) yardım isteyiniz.”

بُورِ ْلقُ لِ ا َهْ ينُوا بِأ تَعِ ورِ فاَسْ ُمُ ْأل َيَّرْمتُ فِي ا إِذَا حتَ

Bu, kabirdeki ölülerden (yatırlardan) yardım 

istemeyi caiz görenlerin söz konusu işlerine 

delil getirdikleri meşhur bir rivayettir. Bu ri-

vayet ayrıca ِبُور الْقُ لِ  َهْ بِأ لَيْكُمْ  عَ فَ  ُ ور ُمُ األْ يَتْكُمْ  أَعْ  إذَا 
بُورِ الْقُ لِ  َهْ بِأ ينُوا  تَعِ فَاسْ  ْ َو  İşlerinizde çaresiz“  أ

kaldığınız zaman kabir ehline (yatırlara) 

tutunun veya onlardan yardım isteyiniz” 

biçiminde de gelmiştir. Bazı rivayetleri de إذَا 
بُورِ ابِ الْقُ حَ َصْ لَيْكُمْ بِأ عَ ُ فَ ور ُمُ يَتْكُمْ األْ  İşlerinizde“  أَعْ

çaresiz kaldığınız zaman kabir ehline (ya-

tırlara) tutunun” şeklindedir. 

Rivayet, bir sözün hadis sayılabilmesinin iki 

temel öğesinden biri olan senedden yoksun-

dur -diğer öğe de metindir-; ne sahih ne de 

zayıf hiçbir bir senedi yoktur. Dolayısıyla sö-

zün ilk söyleyenini (kaynağını) öğrenme ve 

sahibine nisbet ve aidiyetinin doğruluğunu 

araştırıp kontrol etme imkanı da bulunma-

maktadır. Bu, söyleyeni bilinmeyen bir söz 

hükmündedir. Herhangi birine ait gösteril-

mesi, kuvvetli delile (sahih, muttasıl isnada) 

muhtaçtır. Bu delil bulunmadığı sürece öne 

H A D İ S  İ N C E L E M E L E R İ

Hadis Olarak Bilinen 
Asılsız Sözler - III

BİLGİSİ VE İRFANI HANGİ 

SEVİYEDE OLURSA 

OLSUN HANGİ İNSAN, 

ALLAH’IN İNSANLIK 

İÇİNDEN SEÇEREK 

VAHYİNE MUHATAP 

YAPTIĞI BİR PEYGAMBERE 

DENK OLABİLİR?

Osman ARPAÇUKURU

osmanarpacukuru@hotmail.com

Bu çalışmanın ilk bölümü Kur’ani Hayat 
dergimizin Mart-Nisan 2012 tarihli 23. Sayısında 
(s.106-114), ikinci bölümü Mayıs-Haziran 2012 
tarihli 24. Sayısında (s.75-85) yayımlanmıştır.
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sürülecek tüm nispet ve aidiyetler geçersiz 

olacak ve kabul edilmeyecektir. 

Diğer bir husus; bu rivayet sahih, hasen ve 

zayıf rivayetleri içeren hadis kaynaklarında 

bulunmadığı gibi uydurma rivayetleri ve hal-

kın dilinde hadis diye dolaşan meşhur sözleri 

toplamak için Hadis âlimleri tarafından kale-

me alınmış olan hadis kitaplarında da bulun-

mamaktadır. 

Hadis âlimleri, bir rivayetin, bütün hadislerin 

kayıt altına alındığı “Rivayet Asrı” adı veri-

len ilk üç asırda yazılmış hadis kitaplarında 

bulunmamasını onun uydurma olduğuna 

bir işaret kabul etmişlerdir.1 İmam Suyûtî 

(ö.911)2 bu hususta şöyle demektedir: “Ne 

hadis kitaplarında yer alan ne de muttasıl bir is-

nadı bulunan hadislere sadece  bazı vaaz, tefsir, 

siyer ve tarih kitaplarında rastlamaktayız… İlk 

devirlerdeki hadis imamları zamanında mevcut 

olmayan bu sözlerin çoğu daha sonraki devirler-

de uydurulmuştur.” 3

Dolayısıyla mevcut güvenilir hadis kitap-

larında bulamadığımız bu rivayeti Hz. 

Peygamber’in (sa) hadisi olarak kabul etmek-

te acele etmeyip, ihtiyatla yaklaşmak duru-

mundayız. 

Tarihsel süreci dikkate alan araştırmamız so-

nunda ulaştığımız sonuçlarda rivayetin ilk 

defa Şeyhülislam İbn Teymiyye’nin (ö.728) 

kitaplarında ortaya çıktığını gördük. İbn Tey-

miyye, ilgili bütün açıklamalarında söz konu-

su rivayetin Hadis âlimlerinin ittifakıyla hadis 

1 Bkz. İsmail L. Çakan, Anahatlarıyla Hadis, s.210; 
M. Yaşar Kandemir, Mevzû Hadisler, s.184; Ahmet 
Yücel, Hadis Usulü, s.199.

2 Bu yazıda verilen tüm tarihler, hicri takvime göre-
dir.

3 M. Yaşar Kandemir, Mevzû Hadisler, s.184 
(Suyûtî’nin, Risâle fî aksâmi’l-hadîsi’l-mevzû  adlı 
yazma eserinden naklen. Yazma eser için bk.: 
Üniv. Ktp., A. Yzl. Nr. 1461, vr. 35b-36b). Ayrıca 
bk. İsmail L. Çakan, Anahatlarıyla Hadis, s.210.

olmadığı, Hz. Peygamber’e iftirayla onun (sa) 

ağzından hadis diye uydurulduğu kanaatini 

dile getirmiştir.4 Bu açıklamalarından birinde 

şöyle demiştir: 

“Kendilerine tâbi olunup ardınca gidilen hoca ve 

şeyhlerden bazıları “İşlerinizde çaresiz kaldı-

ğınız zaman kabir ehline (yatırlara) tutunun 

veya onlardan yardım isteyiniz” sözünü hadis 

diye nakledip kendilerine delil almaktadırlar. Bu 

rivayet, Hz. Peygamber’in (sa) hadislerini bilen 

Hadis âlimlerinin ittifakıyla Allah Resûlü’ne (sa) 

iftira etmek sûretiyle onun ağzından uydurulmuş 

yalan bir sözdür. Hiçbir İslam âlimi bunu naklet-

memiştir. Güvenilir hiçbir hadis kitabında da ne bu 

söz ne de bu anlamda bir söz bulunmamaktadır.”5 

Yine o, bu rivayetin kimler tarafından uydu-

rulmuş olabileceği konusunda da “Bu ancak, 

şirk kapısını açan biri tarafından ortaya atılmış 

bir uydurmadır”6 demiştir. 

Onun bu rivayet hakkındaki bir başka açık-

laması da şöyledir: “Sahâbe ve tâbiundan hiç 

kimsenin kabir ehline (yatırlara) dua etmeyi 

veya onların mezarlarına yolculuk yapmayı 

emrettiğini bilmemekteyiz. Aksine onlar şu 

âyetin bildirdiği hâl ve yaşam üzereydiler: “De 

ki: Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim 

de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Al-

lah içindir.”7 Ayette geçen salât/namaz, Allah’a 

dua etmek anlamındadır. Dua ibadettir, iste-

mektir. Bu iş kabirdeki ölüye (yatıra) karşı ya-

pılırsa, ibadet ve istemek anlamında dua ona 

yapılmış olur. Böylece âyette bildirilen salât/

4 Örneğin bk. İbn Teymiyye, Mecmû’u’l-fetâvâ, XI, 
293, 356; Iktizâu’s-sırâti’l-mustakîm, II, 196; Kâide 
celîle fi’t-tevessul, s.323; el-Furkân beyne evliyâi’r-
Rahman, s.180; Kâidetün azîme fi’l-fark , s.141-142.

5 İbn Teymiyye, Mecmû’u’l-fetâvâ, XI, 356; Kâide 
celîle fi’t-tevessul, s.323.

6 İbn Teymiyye, Mecmû’u’l-fetâvâ, XI, 293; el-Furkân 
beyne evliyâi’r-Rahman, s.180; Kâidetün azîme fi’l-
fark, s.142.

7 En’âm, 162.

namaz, o kişiye yapılmış olur. Bu yatırları zi-

yaret maksadıyla yolculuk yapılacak olursa, 

bu durumda da âyette bildirilen nüsuk/diğer 

ibadetler de kabirdeki ölüye (yatıra) yapılmış 

olur. Bunu yapanların, dillerinden düşürme-

dikleri bir hadisleri var. Hoca ve şeyhlerin 

çevresindeki eşrafından pek çok kimse bana 

bu hadisi sordu. Söz konusu hadis şöyledir: 

“İşlerinizde çaresiz kaldığınız zaman kabir 

ehline (yatırlara) tutunun veya onlardan yar-

dım isteyiniz.” Bana bunu soranlara pek çok 

kez şunu söyledim: “Bu,  güvenilir rivayetle-

re aykırı, hadis diye uydurulmuş bir sözdür. 

Müslümanların güvenilir hadis kitaplarında 

bulunmamaktadır. Hiçbir Hadis âliminden 

rivayet edilmemiştir. Ancak, şirk kapısını açan 

biri tarafından hadis diye uydurulup ortaya atıl-

mış yalanlardan biridir.”8

Bu rivâyet daha sonra İbn Teymiyye’nin öğ-

rencilerinden İbn Kayyim’in (ö. 751) İğâsetu’l-

Lehfân adlı kitabında karşımıza çıkmaktadır. 

İbn Kayyim adı geçen kitabında, insanları, 

hiçbir fayda-zarar verme, öldürme-diriltme 

gücüne sahip bulunmayan kabirdeki ölüler-

den (yatırlardan) medet ummaya ve yardım 

dilenmeye sürükleyen sebepler üzerine bir 

bölüm açmıştır. Burada söz konusu sebepleri 

şöyle açıklamıştır: 

1- Allah’ın, peygamberi vasıtasıyla gönderdiği 

dinin hakikatini bilmemek: Allah bütün pey-

gamberlerini, şirkin bütün sebep, araç ve yol-

larını keserek tevhidi yerleştirmek ve hakim 

kılmak için göndermiştir. İnsan bu hakikati 

bilmeyince şeytanın fitne ve tuzaklarına dü-

şebilmektedir. 

2- Kabirleri mesken tutup, kutsayan insanla-

rın uydurdukları hadisler: İslam dinine aykırı 

olan bu rivayetlerden biri de “İşlerinizde ça-

resiz kaldığınız zaman kabir ehline (yatırla-

8 İbn Teymiyye, Kâidetün azîme fi’l-fark, s.141-142.

ra) tutunun veya onlardan yardım isteyiniz” 

sözüdür. Bu rivayetler Allah’a şirk koşmakta 

olan insanlar tarafından uydurulmuş ve alla-

nıp pullandıktan sonra cahil insanlar arasında 

pazara sürülmüştür. 

3- Kabirdeki ölülerden (yatırlardan) yardım 

istemeye dair uydurulmuş asılsız hikayeler: 

Bu hikayelerle, yatırlardan yardım isteyen-

lerin sıkıntılarından kurtuldukları, dilek ve 

muradlarına erdikleri anlayışı akıl ve gönül-

lere yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bu hikayeler 

bazen çok başarılı olmuş hatta şu söz işitilir 

olmuştur: “Falan yatırın kabri denenmiş tir-

yaktir.” Allah bu insanların dualarını bazen 

kabul eder. Cahil insanlar, dualarının kabul 

edilmesini kabirde yatan yatırdan bilirler. 

Halbuki duasının kabulü, oradaki yatırdan 

dolayı değil; o kimsenin gönlündekinden 

dolayıdır. O bu duayı yatırda değil de evde, 

sokakta, çarşıda, banyoda hatta kumarhane-

de yapmış olsaydı duanın kabul olması yine 

mümkündü. Çünkü duada gerçek şudur: Al-

lah, kâfir dahi olsa, zorda kalmış her insanın 

duasını kabul edip yerine getirebilir.”9

İbn Teymiyye’nin aktardığımız açıklamaları-

nın yer aldığı kitaplardan biri olan Kâidetün 

celîle fi’t-tevessul adlı kitabın tahkikini yapan 

Rebî b. Hâdî kitaba yazdığı dipnotta rivayet 

hakkında şöyle demektir: “Bu rivayeti tüm 

aramalarıma rağmen sadece Aclûnî’nin (ö.1162) 

Keşfu’l-hafâ adlı kitabında bulabildim; başka 

hiçbir hadis kitabında bulamadım” demekte ve 

Aclûnî’nin rivayet hakkındaki açıklamasını 

aktarmaktadır. Aclûnî’deki rivayete ve onun 

bu konudaki açıklamasına yeri gelince deği-

neceğiz. Burada dikkat çekmek istediğimiz 

başka bir husus var. Bu da muhakkikin “baş-

ka hiçbir hadis kitabında bulamadım” sözünün 

9 İbn Kayyim, age., I, 215 (kısa müdahale ve özetle-
yerek).
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sürülecek tüm nispet ve aidiyetler geçersiz 

olacak ve kabul edilmeyecektir. 

Diğer bir husus; bu rivayet sahih, hasen ve 

zayıf rivayetleri içeren hadis kaynaklarında 

bulunmadığı gibi uydurma rivayetleri ve hal-

kın dilinde hadis diye dolaşan meşhur sözleri 

toplamak için Hadis âlimleri tarafından kale-

me alınmış olan hadis kitaplarında da bulun-

mamaktadır. 

Hadis âlimleri, bir rivayetin, bütün hadislerin 

kayıt altına alındığı “Rivayet Asrı” adı veri-

len ilk üç asırda yazılmış hadis kitaplarında 

bulunmamasını onun uydurma olduğuna 

bir işaret kabul etmişlerdir.1 İmam Suyûtî 

(ö.911)2 bu hususta şöyle demektedir: “Ne 

hadis kitaplarında yer alan ne de muttasıl bir is-

nadı bulunan hadislere sadece  bazı vaaz, tefsir, 

siyer ve tarih kitaplarında rastlamaktayız… İlk 

devirlerdeki hadis imamları zamanında mevcut 

olmayan bu sözlerin çoğu daha sonraki devirler-

de uydurulmuştur.” 3

Dolayısıyla mevcut güvenilir hadis kitap-

larında bulamadığımız bu rivayeti Hz. 

Peygamber’in (sa) hadisi olarak kabul etmek-

te acele etmeyip, ihtiyatla yaklaşmak duru-

mundayız. 

Tarihsel süreci dikkate alan araştırmamız so-

nunda ulaştığımız sonuçlarda rivayetin ilk 

defa Şeyhülislam İbn Teymiyye’nin (ö.728) 

kitaplarında ortaya çıktığını gördük. İbn Tey-

miyye, ilgili bütün açıklamalarında söz konu-

su rivayetin Hadis âlimlerinin ittifakıyla hadis 

1 Bkz. İsmail L. Çakan, Anahatlarıyla Hadis, s.210; 
M. Yaşar Kandemir, Mevzû Hadisler, s.184; Ahmet 
Yücel, Hadis Usulü, s.199.

2 Bu yazıda verilen tüm tarihler, hicri takvime göre-
dir.

3 M. Yaşar Kandemir, Mevzû Hadisler, s.184 
(Suyûtî’nin, Risâle fî aksâmi’l-hadîsi’l-mevzû  adlı 
yazma eserinden naklen. Yazma eser için bk.: 
Üniv. Ktp., A. Yzl. Nr. 1461, vr. 35b-36b). Ayrıca 
bk. İsmail L. Çakan, Anahatlarıyla Hadis, s.210.

olmadığı, Hz. Peygamber’e iftirayla onun (sa) 

ağzından hadis diye uydurulduğu kanaatini 

dile getirmiştir.4 Bu açıklamalarından birinde 

şöyle demiştir: 

“Kendilerine tâbi olunup ardınca gidilen hoca ve 

şeyhlerden bazıları “İşlerinizde çaresiz kaldı-

ğınız zaman kabir ehline (yatırlara) tutunun 

veya onlardan yardım isteyiniz” sözünü hadis 

diye nakledip kendilerine delil almaktadırlar. Bu 

rivayet, Hz. Peygamber’in (sa) hadislerini bilen 

Hadis âlimlerinin ittifakıyla Allah Resûlü’ne (sa) 

iftira etmek sûretiyle onun ağzından uydurulmuş 

yalan bir sözdür. Hiçbir İslam âlimi bunu naklet-

memiştir. Güvenilir hiçbir hadis kitabında da ne bu 

söz ne de bu anlamda bir söz bulunmamaktadır.”5 

Yine o, bu rivayetin kimler tarafından uydu-

rulmuş olabileceği konusunda da “Bu ancak, 

şirk kapısını açan biri tarafından ortaya atılmış 

bir uydurmadır”6 demiştir. 

Onun bu rivayet hakkındaki bir başka açık-

laması da şöyledir: “Sahâbe ve tâbiundan hiç 

kimsenin kabir ehline (yatırlara) dua etmeyi 

veya onların mezarlarına yolculuk yapmayı 

emrettiğini bilmemekteyiz. Aksine onlar şu 

âyetin bildirdiği hâl ve yaşam üzereydiler: “De 

ki: Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim 

de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Al-

lah içindir.”7 Ayette geçen salât/namaz, Allah’a 

dua etmek anlamındadır. Dua ibadettir, iste-

mektir. Bu iş kabirdeki ölüye (yatıra) karşı ya-

pılırsa, ibadet ve istemek anlamında dua ona 

yapılmış olur. Böylece âyette bildirilen salât/

4 Örneğin bk. İbn Teymiyye, Mecmû’u’l-fetâvâ, XI, 
293, 356; Iktizâu’s-sırâti’l-mustakîm, II, 196; Kâide 
celîle fi’t-tevessul, s.323; el-Furkân beyne evliyâi’r-
Rahman, s.180; Kâidetün azîme fi’l-fark , s.141-142.

5 İbn Teymiyye, Mecmû’u’l-fetâvâ, XI, 356; Kâide 
celîle fi’t-tevessul, s.323.

6 İbn Teymiyye, Mecmû’u’l-fetâvâ, XI, 293; el-Furkân 
beyne evliyâi’r-Rahman, s.180; Kâidetün azîme fi’l-
fark, s.142.

7 En’âm, 162.

namaz, o kişiye yapılmış olur. Bu yatırları zi-

yaret maksadıyla yolculuk yapılacak olursa, 

bu durumda da âyette bildirilen nüsuk/diğer 

ibadetler de kabirdeki ölüye (yatıra) yapılmış 

olur. Bunu yapanların, dillerinden düşürme-

dikleri bir hadisleri var. Hoca ve şeyhlerin 

çevresindeki eşrafından pek çok kimse bana 

bu hadisi sordu. Söz konusu hadis şöyledir: 

“İşlerinizde çaresiz kaldığınız zaman kabir 

ehline (yatırlara) tutunun veya onlardan yar-

dım isteyiniz.” Bana bunu soranlara pek çok 

kez şunu söyledim: “Bu,  güvenilir rivayetle-

re aykırı, hadis diye uydurulmuş bir sözdür. 

Müslümanların güvenilir hadis kitaplarında 

bulunmamaktadır. Hiçbir Hadis âliminden 

rivayet edilmemiştir. Ancak, şirk kapısını açan 

biri tarafından hadis diye uydurulup ortaya atıl-

mış yalanlardan biridir.”8

Bu rivâyet daha sonra İbn Teymiyye’nin öğ-

rencilerinden İbn Kayyim’in (ö. 751) İğâsetu’l-

Lehfân adlı kitabında karşımıza çıkmaktadır. 

İbn Kayyim adı geçen kitabında, insanları, 

hiçbir fayda-zarar verme, öldürme-diriltme 

gücüne sahip bulunmayan kabirdeki ölüler-

den (yatırlardan) medet ummaya ve yardım 

dilenmeye sürükleyen sebepler üzerine bir 

bölüm açmıştır. Burada söz konusu sebepleri 

şöyle açıklamıştır: 

1- Allah’ın, peygamberi vasıtasıyla gönderdiği 

dinin hakikatini bilmemek: Allah bütün pey-

gamberlerini, şirkin bütün sebep, araç ve yol-

larını keserek tevhidi yerleştirmek ve hakim 

kılmak için göndermiştir. İnsan bu hakikati 

bilmeyince şeytanın fitne ve tuzaklarına dü-

şebilmektedir. 

2- Kabirleri mesken tutup, kutsayan insanla-

rın uydurdukları hadisler: İslam dinine aykırı 

olan bu rivayetlerden biri de “İşlerinizde ça-

resiz kaldığınız zaman kabir ehline (yatırla-

8 İbn Teymiyye, Kâidetün azîme fi’l-fark, s.141-142.

ra) tutunun veya onlardan yardım isteyiniz” 

sözüdür. Bu rivayetler Allah’a şirk koşmakta 

olan insanlar tarafından uydurulmuş ve alla-

nıp pullandıktan sonra cahil insanlar arasında 

pazara sürülmüştür. 

3- Kabirdeki ölülerden (yatırlardan) yardım 

istemeye dair uydurulmuş asılsız hikayeler: 

Bu hikayelerle, yatırlardan yardım isteyen-

lerin sıkıntılarından kurtuldukları, dilek ve 

muradlarına erdikleri anlayışı akıl ve gönül-

lere yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bu hikayeler 

bazen çok başarılı olmuş hatta şu söz işitilir 

olmuştur: “Falan yatırın kabri denenmiş tir-

yaktir.” Allah bu insanların dualarını bazen 

kabul eder. Cahil insanlar, dualarının kabul 

edilmesini kabirde yatan yatırdan bilirler. 

Halbuki duasının kabulü, oradaki yatırdan 

dolayı değil; o kimsenin gönlündekinden 

dolayıdır. O bu duayı yatırda değil de evde, 

sokakta, çarşıda, banyoda hatta kumarhane-

de yapmış olsaydı duanın kabul olması yine 

mümkündü. Çünkü duada gerçek şudur: Al-

lah, kâfir dahi olsa, zorda kalmış her insanın 

duasını kabul edip yerine getirebilir.”9

İbn Teymiyye’nin aktardığımız açıklamaları-

nın yer aldığı kitaplardan biri olan Kâidetün 

celîle fi’t-tevessul adlı kitabın tahkikini yapan 

Rebî b. Hâdî kitaba yazdığı dipnotta rivayet 

hakkında şöyle demektir: “Bu rivayeti tüm 

aramalarıma rağmen sadece Aclûnî’nin (ö.1162) 

Keşfu’l-hafâ adlı kitabında bulabildim; başka 

hiçbir hadis kitabında bulamadım” demekte ve 

Aclûnî’nin rivayet hakkındaki açıklamasını 

aktarmaktadır. Aclûnî’deki rivayete ve onun 

bu konudaki açıklamasına yeri gelince deği-

neceğiz. Burada dikkat çekmek istediğimiz 

başka bir husus var. Bu da muhakkikin “baş-

ka hiçbir hadis kitabında bulamadım” sözünün 

9 İbn Kayyim, age., I, 215 (kısa müdahale ve özetle-
yerek).
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bizim başta söylediğimiz, rivayetin güvenilir 

hadis kaynaklarında bulunmadığı sözümüzle 

örtüştüğü gerçeğidir. 

Rivayetin kaynaklarını, müellif âlimlerin ve-

fatlarını dikkate alarak sıraladığımızda ilk 

olarak İbn Teymiye’nin kitaplarında orta-

ya çıktığını ve onun bu rivayeti, tenkid ve 

red amacıyla, kitabına aldığını söylemiştik. 

Şimdi burada akla şu soru gelmektedir. İbn 

Teymiyye’den önceki veya çağdaşı müellifler 

tarafından kaleme alınmış herhangi bir kitap-

ta göremediğimiz10 bu hadisi İbn Teymiyye 

nereden bulmuş ve kitaplarına alarak, tenkid 

etme ihtiyacı duymuştur? Biz, bunun muh-

temel cevabının, İbn Teymiyye’nin yaşadığı 

dönemde bu sözün yazılı kaynaklarda bulun-

mayıp, söz olarak dillerde yaygın bir şekilde 

dolaşması olduğu kanaatindeyiz. Yazılı kay-

nağı olmayan bu söz, o dönemde hadis diye 

dillerde dolaşan meşhur sözlerdendi. 

İbn Teymiyye’nin hicri 728 yılında vefat ettiği 

düşünülürse, bu rivayetin hicri 700’lü yılla-

ra kadar hiçbir hadis kitabında yazılı olarak 

bulunmadığı sonucu çıkmaktadır. “Rivayet 

Asrı”na ait kitaplarda bulunmaması bir yana 

ondan yaklaşık 300 sene sonra tenkid edil-

diği bir kitapta hem de hiçbir senedi göste-

rilmeksizin kayıt altına alınmış olmasının bu 

rivayetin uydurma olduğuna yeterli bir işaret 

olduğunu düşünüyoruz. 

Ancak buna rağmen bu konudaki problem ve 

kapalılığın bütünüyle giderildiğini söyleye-

memekteyiz. Örneğin, şu soruların cevabını 

henüz bulabilmiş değiliz. 

İbn Teymiyye döneminde yazılı olmayan ve 

sadece dillerde meşhur olmuş bu sözü İbn 

10 İbn Kayyim, İbn Teymiyye ile aynı dönemde ya-
şamış olsa da kendisinin İbn Teymiyye’nin bir 
öğrencisi olması itibariyle onu hocasından ayrı 
değerlendirmemekteyiz. 

Teymiyye’den sonra yaşamış olup, halkın di-

linde meşhur olmuş hadisleri ve hadis diye 

uydurulmuş rivayetleri toplama gayreti içine 

girmiş Hadis âlimleri niçin kitaplarına alma-

mışlardır? Bu âlimlerden biri olan Ali Kârî 

(ö.1014) neden uydurma hadisleri topladığı 

kitaplarına bu rivayeti almamış; aksine bir 

tutum sergilercesine Mirkâtu’l-Mefâtîh11 ve 

Şerhu Müsnedü Ebî Hanîfe12 adlı kitaplarında 

senedden yoksun bu rivayete -hem de sıhhati 

hakkında hiçbir açıklamada bulunmadan- 

yer vermiştir? Senedinin bulunmamasına 

rağmen onu sahih mi kabul etmiştir?

Ondan sonra gelen ve onun gibi bu alanın 

âlimlerinden biri olan Aclûnî (ö.1162) ise, 

halkın dilinde hadis diye dolaşan meşhur 

sözleri topladığı kitabı Keşfu’l-Hafâ’ya13 bu 

rivâyeti almıştır. Fakat hiçbir açıklama getir-

meksizin sadece hadisin kaynağı olarak Ya-

vuz Sultan Selim’in Şeyhülislam’ı İbn Kemal 

Paşa’nın Erbaîn adlı kitabını14 göstermekle ye-

tinmiştir. İbn Kemal Paşa’nın15 adı geçen ki-

tabında rivayetin senedi ve alındığı kaynağın 

bilgileri belirtilmemiştir. Aclûnî bu eksikliği 

ve bu sözün mevcut güvenilir hiçbir hadis ki-

tabında da yer almadığını dikkate alarak riva-

yet hakkında niçin bir değerlendirmede bu-

lunmamıştır? Kitabına aldığı hadislerin ravi 

isimlerini kaydettiği halde bu rivayette bunu 

neden yapmamıştır? İbn Kemal Paşa’nın bir 

Osmanlı âlimi olmasının ve kendisini 1708 

yılından başlayıp vefatına kadar kırk yıl sü-

recek bir zaman Şam Emevî Camii Müder-

11 Ali Kârî, age., IV, 1259, rakam: 1769.

12 Ali Kârî, age., s.227.

13 Aclûnî, age., s.97, rakam: 213.

14 İbn Kemal Paşa, Erbeûn, v. 360. Süleymaniye Kü-
tüphanesi, Esad Efendi, 1694  (Bayındır, Kur’an 
Işığında Tarikatçılığa Bakış, s.14’den naklen).

15 İbn Kemal Paşa hakkında kısa bilgi aşağıda gele-
cektir.

risliğine atayan Osmanlı’ya vefa duygusunun 

bunda etkisi olmuş mudur?

Ali Kârî ile Aclûnî arasında bir dönemde yaşa-

mış olan Şihâbuddin Ahmed Hafâcî (ö.1069) 

de Beyzâvî Tefsiri’ne yazdığı haşiyesinde bu 

rivayete yer vermiştir. Fakat o, rivayetin he-

men ardından “zannedildiği gibi hadis değildir” 

diyerek hadisin aslının olmadığına dikkat 

çekmiştir.16

Muhammed Reşid Rıza (ö. 1354) ve bir 

grup yazar tarafından hayata geçirilmiş olan 

Mecelletü’l-Menâr’da17 da bu rivayet Saray 

Bosnalı bir okuyucu tarafından, İbn Kemal 

Paşa’nın da adı geçerek sorulmuş ve dergide 

tatminkâr cevap verilmiştir. Bu cevabı küçük 

müdahalelerle özetleyip aktarıyoruz:  “Bu ri-

vayetin aslı yoktur… Rivayetin cümleleri de 

uydurma olduğunu göstermektedir. Fasih 

Arap üsluplarını kavramış ve zevkini tatmış 

herkese bu açıktır. Geç dönemde18 yaşamış 

biri tarafından uydurulmuşa benziyor. Bunu 

anlamak için, metnindeki bozukluğa ve dinin 

açık naslarına aykırı olmasına bakmak yeterli-

dir… Bir an için bunu sahih kabul etsek bile, 

bu durumda da kendinden daha güçlü nasla-

ra aykırı olması sebebiyle daha güçlü naslar 

tercih edilip, bu rivayet yine kabul görme-

yecektir. Hz. Peygamber’den (sa) nakledilen, 

“Benden yardım dilemeyiniz, sadece Yüce 

Allah’tan yardım dileyiniz”19 ve “Yardım 

dilediğin zaman sadece Allah’tan yardım 

16 Hafâcî, Hâşiyetu’ş-Şihâb alâ Tefsiri Beyzâvî, VIII, 
312.

17 Muhammed Reşid Rıza vdğ., Mecelletü’l-Menâr, 
VII, 935, 110 numaralı soru.

18 Geç dönem: Yaklaşık olarak hicri 500’lü yıllardan 
itibaren başlayıp yirminci yüzyılın başlarına kadar 
devam eden dönem. Buna “Müteahhirun dönem” 
de denir.

19 Heysemî, Mecma’u’z-zevâid, X, 159 (rakam: 
17276); İbn Kesir, Câmiu’l-mesânîd, IV, 568 (ra-
kam: 5780); 

dile”20 hadisleri ile kesin/katî bilgi ifade eden 

“Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden 

yardım dileriz”21 ayeti daha güçlü ve söz ko-

nusu rivayet karşısında tercih edilecek olan 

naslardan birkaçıdır. Ayrıca ayetin orijinal 

metninde “iyyâke/yalnız sana” mef’ulünün 

“na’budu/ibadet eder” ve “nesteînu/yardım 

dileriz” fiillerinden önce gelmiş olması, Arap 

dilbilgisinde hasr/sınırlama ifade eder. Bu da 

ibadetin sadece Allah’a yapılacağı ve yardı-

mın da sadece Allah’tan isteneceği anlamına 

gelir… Nasları tahrif edenler bu âyetin an-

lamını da tahrif etmekten geri kalmamışlar 

ve âyetteki kelimelerin anlamlarını farklı yo-

rumlarla mecrasından çıkararak bozmuşlar-

dır. Onlardan biri şöyle demektedir: “Yardım 

dileme, iki anlamdadır. Biri gerçek anlam, 

diğeri mecaz anlamdır. Gerçek anlamda yar-

dım sadece Allah’tan dilenir ve istenir. Bu-

nun başkasından dilenip istenmesi bu âyetle 

yasaktır. Ancak “ölmüş salih kimselerden 

yardım dilemek” şeklindeki mecaz anlamda 

yardım dilemek, bu âyetin kapsamına girme-

mektedir, dolayısıyla bu yasaklanmış değil-

dir.” Bu yorumu doğru kabul edecek olsak, 

bu takdirde ibadeti de aynı şekilde “gerçek 

anlamda ibadet” ve “mecaz anlamda ibadet” 

diye ikiye ayırmamız gerekecektir. O yoruma 

göre, gerçek anlamda ibadet Allah’tan başka-

sına yapılamazken; mecaz anlamda ibadet, 

Allah’tan başkalarına da yapılabilmektedir. 

Allah’tan başkasına ibadet edenler böylece bu 

işlerine de “mecaz anlamda ibadet” adında bir 

bahane bulmuş olmaktadırlar. Bu durumda, 

ne yaparlarsa yapsınlar artık işledikleri hiçbir 

küfr-şirk iş onları iman dairesinden çıkarma-

20 Tirmizî, Sıfatu’l-Kıyâme, 59 (rakam: 2516); 
Taberânî, el-Kebîr, XII, 238 (rakam: 12988); Ah-
med b. Hanbel, Müsned,  IV, 410, 488 (rakam: 
2669, 2763), 

21 Fâtiha, 5.
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bizim başta söylediğimiz, rivayetin güvenilir 

hadis kaynaklarında bulunmadığı sözümüzle 

örtüştüğü gerçeğidir. 

Rivayetin kaynaklarını, müellif âlimlerin ve-

fatlarını dikkate alarak sıraladığımızda ilk 

olarak İbn Teymiye’nin kitaplarında orta-

ya çıktığını ve onun bu rivayeti, tenkid ve 

red amacıyla, kitabına aldığını söylemiştik. 

Şimdi burada akla şu soru gelmektedir. İbn 

Teymiyye’den önceki veya çağdaşı müellifler 

tarafından kaleme alınmış herhangi bir kitap-

ta göremediğimiz10 bu hadisi İbn Teymiyye 

nereden bulmuş ve kitaplarına alarak, tenkid 

etme ihtiyacı duymuştur? Biz, bunun muh-

temel cevabının, İbn Teymiyye’nin yaşadığı 

dönemde bu sözün yazılı kaynaklarda bulun-

mayıp, söz olarak dillerde yaygın bir şekilde 

dolaşması olduğu kanaatindeyiz. Yazılı kay-

nağı olmayan bu söz, o dönemde hadis diye 

dillerde dolaşan meşhur sözlerdendi. 

İbn Teymiyye’nin hicri 728 yılında vefat ettiği 

düşünülürse, bu rivayetin hicri 700’lü yılla-

ra kadar hiçbir hadis kitabında yazılı olarak 

bulunmadığı sonucu çıkmaktadır. “Rivayet 

Asrı”na ait kitaplarda bulunmaması bir yana 

ondan yaklaşık 300 sene sonra tenkid edil-

diği bir kitapta hem de hiçbir senedi göste-

rilmeksizin kayıt altına alınmış olmasının bu 

rivayetin uydurma olduğuna yeterli bir işaret 

olduğunu düşünüyoruz. 

Ancak buna rağmen bu konudaki problem ve 

kapalılığın bütünüyle giderildiğini söyleye-

memekteyiz. Örneğin, şu soruların cevabını 

henüz bulabilmiş değiliz. 

İbn Teymiyye döneminde yazılı olmayan ve 

sadece dillerde meşhur olmuş bu sözü İbn 

10 İbn Kayyim, İbn Teymiyye ile aynı dönemde ya-
şamış olsa da kendisinin İbn Teymiyye’nin bir 
öğrencisi olması itibariyle onu hocasından ayrı 
değerlendirmemekteyiz. 

Teymiyye’den sonra yaşamış olup, halkın di-

linde meşhur olmuş hadisleri ve hadis diye 

uydurulmuş rivayetleri toplama gayreti içine 

girmiş Hadis âlimleri niçin kitaplarına alma-

mışlardır? Bu âlimlerden biri olan Ali Kârî 

(ö.1014) neden uydurma hadisleri topladığı 

kitaplarına bu rivayeti almamış; aksine bir 

tutum sergilercesine Mirkâtu’l-Mefâtîh11 ve 

Şerhu Müsnedü Ebî Hanîfe12 adlı kitaplarında 

senedden yoksun bu rivayete -hem de sıhhati 

hakkında hiçbir açıklamada bulunmadan- 

yer vermiştir? Senedinin bulunmamasına 

rağmen onu sahih mi kabul etmiştir?

Ondan sonra gelen ve onun gibi bu alanın 

âlimlerinden biri olan Aclûnî (ö.1162) ise, 

halkın dilinde hadis diye dolaşan meşhur 

sözleri topladığı kitabı Keşfu’l-Hafâ’ya13 bu 

rivâyeti almıştır. Fakat hiçbir açıklama getir-

meksizin sadece hadisin kaynağı olarak Ya-

vuz Sultan Selim’in Şeyhülislam’ı İbn Kemal 

Paşa’nın Erbaîn adlı kitabını14 göstermekle ye-

tinmiştir. İbn Kemal Paşa’nın15 adı geçen ki-

tabında rivayetin senedi ve alındığı kaynağın 

bilgileri belirtilmemiştir. Aclûnî bu eksikliği 

ve bu sözün mevcut güvenilir hiçbir hadis ki-

tabında da yer almadığını dikkate alarak riva-

yet hakkında niçin bir değerlendirmede bu-

lunmamıştır? Kitabına aldığı hadislerin ravi 

isimlerini kaydettiği halde bu rivayette bunu 

neden yapmamıştır? İbn Kemal Paşa’nın bir 

Osmanlı âlimi olmasının ve kendisini 1708 

yılından başlayıp vefatına kadar kırk yıl sü-

recek bir zaman Şam Emevî Camii Müder-

11 Ali Kârî, age., IV, 1259, rakam: 1769.

12 Ali Kârî, age., s.227.

13 Aclûnî, age., s.97, rakam: 213.

14 İbn Kemal Paşa, Erbeûn, v. 360. Süleymaniye Kü-
tüphanesi, Esad Efendi, 1694  (Bayındır, Kur’an 
Işığında Tarikatçılığa Bakış, s.14’den naklen).

15 İbn Kemal Paşa hakkında kısa bilgi aşağıda gele-
cektir.

risliğine atayan Osmanlı’ya vefa duygusunun 

bunda etkisi olmuş mudur?

Ali Kârî ile Aclûnî arasında bir dönemde yaşa-

mış olan Şihâbuddin Ahmed Hafâcî (ö.1069) 

de Beyzâvî Tefsiri’ne yazdığı haşiyesinde bu 

rivayete yer vermiştir. Fakat o, rivayetin he-

men ardından “zannedildiği gibi hadis değildir” 

diyerek hadisin aslının olmadığına dikkat 

çekmiştir.16

Muhammed Reşid Rıza (ö. 1354) ve bir 

grup yazar tarafından hayata geçirilmiş olan 

Mecelletü’l-Menâr’da17 da bu rivayet Saray 

Bosnalı bir okuyucu tarafından, İbn Kemal 

Paşa’nın da adı geçerek sorulmuş ve dergide 

tatminkâr cevap verilmiştir. Bu cevabı küçük 

müdahalelerle özetleyip aktarıyoruz:  “Bu ri-

vayetin aslı yoktur… Rivayetin cümleleri de 

uydurma olduğunu göstermektedir. Fasih 

Arap üsluplarını kavramış ve zevkini tatmış 

herkese bu açıktır. Geç dönemde18 yaşamış 

biri tarafından uydurulmuşa benziyor. Bunu 

anlamak için, metnindeki bozukluğa ve dinin 

açık naslarına aykırı olmasına bakmak yeterli-

dir… Bir an için bunu sahih kabul etsek bile, 

bu durumda da kendinden daha güçlü nasla-

ra aykırı olması sebebiyle daha güçlü naslar 

tercih edilip, bu rivayet yine kabul görme-

yecektir. Hz. Peygamber’den (sa) nakledilen, 

“Benden yardım dilemeyiniz, sadece Yüce 

Allah’tan yardım dileyiniz”19 ve “Yardım 

dilediğin zaman sadece Allah’tan yardım 

16 Hafâcî, Hâşiyetu’ş-Şihâb alâ Tefsiri Beyzâvî, VIII, 
312.

17 Muhammed Reşid Rıza vdğ., Mecelletü’l-Menâr, 
VII, 935, 110 numaralı soru.

18 Geç dönem: Yaklaşık olarak hicri 500’lü yıllardan 
itibaren başlayıp yirminci yüzyılın başlarına kadar 
devam eden dönem. Buna “Müteahhirun dönem” 
de denir.

19 Heysemî, Mecma’u’z-zevâid, X, 159 (rakam: 
17276); İbn Kesir, Câmiu’l-mesânîd, IV, 568 (ra-
kam: 5780); 

dile”20 hadisleri ile kesin/katî bilgi ifade eden 

“Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden 

yardım dileriz”21 ayeti daha güçlü ve söz ko-

nusu rivayet karşısında tercih edilecek olan 

naslardan birkaçıdır. Ayrıca ayetin orijinal 

metninde “iyyâke/yalnız sana” mef’ulünün 

“na’budu/ibadet eder” ve “nesteînu/yardım 

dileriz” fiillerinden önce gelmiş olması, Arap 

dilbilgisinde hasr/sınırlama ifade eder. Bu da 

ibadetin sadece Allah’a yapılacağı ve yardı-

mın da sadece Allah’tan isteneceği anlamına 

gelir… Nasları tahrif edenler bu âyetin an-

lamını da tahrif etmekten geri kalmamışlar 

ve âyetteki kelimelerin anlamlarını farklı yo-

rumlarla mecrasından çıkararak bozmuşlar-

dır. Onlardan biri şöyle demektedir: “Yardım 

dileme, iki anlamdadır. Biri gerçek anlam, 

diğeri mecaz anlamdır. Gerçek anlamda yar-

dım sadece Allah’tan dilenir ve istenir. Bu-

nun başkasından dilenip istenmesi bu âyetle 

yasaktır. Ancak “ölmüş salih kimselerden 

yardım dilemek” şeklindeki mecaz anlamda 

yardım dilemek, bu âyetin kapsamına girme-

mektedir, dolayısıyla bu yasaklanmış değil-

dir.” Bu yorumu doğru kabul edecek olsak, 

bu takdirde ibadeti de aynı şekilde “gerçek 

anlamda ibadet” ve “mecaz anlamda ibadet” 

diye ikiye ayırmamız gerekecektir. O yoruma 

göre, gerçek anlamda ibadet Allah’tan başka-

sına yapılamazken; mecaz anlamda ibadet, 

Allah’tan başkalarına da yapılabilmektedir. 

Allah’tan başkasına ibadet edenler böylece bu 

işlerine de “mecaz anlamda ibadet” adında bir 

bahane bulmuş olmaktadırlar. Bu durumda, 

ne yaparlarsa yapsınlar artık işledikleri hiçbir 

küfr-şirk iş onları iman dairesinden çıkarma-

20 Tirmizî, Sıfatu’l-Kıyâme, 59 (rakam: 2516); 
Taberânî, el-Kebîr, XII, 238 (rakam: 12988); Ah-
med b. Hanbel, Müsned,  IV, 410, 488 (rakam: 
2669, 2763), 

21 Fâtiha, 5.
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yacaktır! Çünkü yaptıkları iş, gerçek anlamda 

değil mecaz anlamdadır!” 

Sonuç olarak; hem rivayet asrında yazılmış 

eldeki mevcut güvenilir hadis kitaplarında 

bulunmaması, ilk defa uzun asırlar sonra 

-eleştirildiği- bir kitapta ortaya çıkması, hem 

hiçbir senedinin olmaması, hem de metninin 

sağlam naslara aykırı olması bakımlarından 

bu rivayetin Hz. Peygamber’e ait bir söz ol-

madığı, ona iftira ile onun ağzından uydurul-

duğu anlaşılmaktadır.

Şu âyetleri de dikkatli okuyucunun nazarına 

sunarak, yaklaşık 6131 kitap kapsamında22 

gerçekleştirdiğimiz bu rivayet hakkındaki de-

ğerlendirme ve açıklamalara son veriyoruz: 

“Dini Allah’a has kılarak O’na kulluk et.”23 

“İyi bil ki, halis din yalnız Allah’ındır.”24 

“İşte bu Allah’tır, Rabbinizdir. Mülk yal-

nızca O’nundur. Allah’ı bırakıp da iba-

det ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile 

hükmedemezler.”25 

“Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz Al-

lah dilediğine işittirir. Ama sen kabirdeki-

lere bir şey işittiremezsin.”26 

“Eğer onları çağırsanız, çağrınızı duymaz-

lar. Duysalar bile çağrınıza karşılık vere-

mezler. Kıyamet günü de sizin ortak koş-

tuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç 

kimse, hakkıyla haberdar olan (Allah) gibi 

haber veremez.”27

7. “Ümmetimin Âlimleri Benî İsrail Pey-

gamberleri Gibidir.”

22 Bu çalışmada el-Mektebetü’ş-Şâmile isimli elektro-
nik ansikloediden faydalanılmıştır.

23 Zümer, 2

24 Zümer, 4

25 Fâtır, 13.

26 Fâtır, 22.

27 Fâtır, 14.

رَائِيلَ ي إِسْ اءِ بَنِ ْبِيَ َن تِي كَأ اءُ أُمَّ لَمَ عُ

“Ümmetimin âlimleri Benî İsrail28 peygamberleri 

gibidir” sözü, birçok vaaz ve nasihat kitabında 

hadis olarak nakledilen,  insanların dilinde 

hadis diye dolaşan ama gerçekte hadis olma-

yan meşhur rivayetlerdendir.

Zerkeşî, Sehâvî, Suyûtî, Ali Kârî, Aclûnî, 

Şevkânî ve pek çok hadis âlimi tarafından bu 

rivayetin hadis olarak aslının olmadığı bildi-

rilmiştir. Dolayısıyla bu sözün hadis olmadığı 

hususunda hadis âlimlerinin bir ittifakından, 

görüş birliği etmiş olmalarından söz edilebilir.

Şimdi hadis âlimlerinin bu rivayet hakkında-

ki açıklamalarına yer verelim:

Hadis diye bilinen bu meşhur söz hakkında 

ilk değerlendirme -ulaşabildiğimiz kadarıy-

la- Şemsuddin Muhammed Makdisî (ö.763) 

aittir. O el-Âdâbu’ş-şer’iyye adlı kitabında bu 

söz hakkında şöyle demiştir: “Bazı insanların 

söyleyegeldikleri “Ümmetimin âlimleri  Beni 

İsrail’in peygamberleri gibidir” rivayetine  ge-

lince; ben bunun aslını bulamadım.  Bilinen, 

meşhur kitaplarda da görmedim. Bu sebeple 

hadis olarak aslı yoktur.”29

Fıkıh, usûl, tefsîr ve hadîs ilimlerinde söz sa-

hibi bir İslam âlimi olan Zerkeşî (ö.794) de 

el-Leâliu’l-mensûra fi’l-ehâdîsi’l-meşhûra30 

adlı kitabında bu söz hakkında “Herhangi bir 

aslının olduğu bilinmiyor” değerlendirmesini 

yapmıştır.31

Hadis hâfızı büyük âlim İbn Hacer el-

Askalânî’nin önde gelen öğrencilerinden olan 

Sehâvî (ö.902) de bu rivayet hakkında şöyle 

28 İsrailoğulları.

29 Şemsuddin Muhammed Makdisî, el-Âdâbu’ş-
şer’iyye, II, 36.

30 Bu kitap daha çok, et-Tezkira fi’l-hadîsi’l-müştehira 
adıyla bilinmektedir.

31 Zerkeşî, age., I, 166, rakam: 8.

demiştir: “Hocamız -İbn Hacer Askalânî- ve on-

dan önce de Demîrî ve Zerkeşî bu rivayet hak-

kında “aslı yoktur” demişlerdir. Bazıları buna ek 

olarak şu açıklamayı da yapmışlardır: “Bu riva-

yetin herhangi bir güvenilir kitapta bulunduğu da 

bilinmemektedir.”32

Suyûtî (ö.911) hadis olarak bilinen bu uydur-

ma söz hakkında “Aslı yoktur”33 demiştir.

Fettenî (ö.986) şu açıklamayı yapmıştır: 

“Hocamız Zerkeşî şöyle dedi: “Aslı yoktur. 

Herhangi bir güvenilir kitapta bulunduğu da 

bilinmemektedir.”34

Ali Kârî (ö.1014) el-Esrâru’l-merfûa35 adlı ki-

tabında şöyle demiştir:  “Demîrî, İbn Hacer 

Askalânî ve aynı şekilde Zerkeşî “Aslı yoktur” 

demişlerdir.36 Suyûtî ise, bu rivayet hakkın-

da bir şey söylememiş, susmuştur.”37 Yine o, 

İbn Hacer Askalânî’nin hadis usulüne dair 

Nuhbetu’l-Fiker adlı kitabına yaptığı şerhinde, 

hadis olarak bilinen fakat gerçekte hadis ol-

mayan meşhur hadise bu rivayeti örnek ge-

tirmiştir.38 Ayrıca Mişkâtu’l-Mesâbîh şerhinde 

de rivayet hakkında uzun bir değerlendirme 

yapmıştır. Söz konusu değerlendirmesi şöy-

ledir: “Ümmetimin âlimleri Beni İsrail’in pey-

gamberleri gibidir” hadisine gelince; Zerkeşî, -İbn 

32 Sehâvî, el-Mekâsıdu’l-hasene, s.459, rakam: 702.

33 Suyûtî, ed-Dürerü’l-müntesira, s.148, rakam: 294.

34 Fettenî, Tezkiratü’l-mevzûât, s.20.

35 Bu kitap daha çok el-mevzûâtu’l-kübrâ adıyla bilin-
mektedir.

36 Ayrıca bkz. Ali Kâri, el-Masnû fî ma’rifeti’l-hadîsi’l-
mevzû (el-Mevzûâtu’s-suğrâ), s.123, rakam: 193.

37 “Hakkında bir şey söylemedi, sustu (sekete anhu 
( نْهُ  عَ كَتَ   sözü, hadis tenkidinde kullanılan “=سَ
cerh ifadelerindendir. Kural olarak bu şekilde ağır 
derecede cerhe uğrayan ravinin “adalet” vasfını 
kaybettiğine hükmedilir. Böyle bir ravinin hadis-
leri yazılmaz. İ'tibar için dikkate alınmaz. Şahid 
olarak kıymet verilmez. (Bkz. Mücteba Uğur, An-
sikloedik Hadis Terimleri Sözlüğü, “Seketû Anhu” 
maddesi).

38 Ali Kârî, Şerhu Nuhbeti’l-fiker, s.195.

Hacer- Askalânî, Demîrî ve Suyûtî gibi hadis 

hafızı âlimler açıkça “aslının olmadığı”nı bildir-

mişlerdir. Sonra bazılarının buna ek olarak şu 

açıklamayı yaptıklarını gördüm: “Bu rivayetin 

herhangi bir güvenilir kitapta bulunduğu da bi-

linmemektedir.” Ne var ki Hatîb onun hakkında 

şöyle demiştir: “Bildiğimiz kadarıyla bu ek açık-

lamayı sadece İbnu’l-Ezher yapmıştır. Ondan 

başka bu açıklamayı yapmış birini bilmiyoruz. 

İbnu’l-Ezher ise, hadis uyduran biridir.” İbnu’n-

Neccâr da şöyle demiştir: “Metin sahih olmakla 

beraber, bu ek açıklama mahfuz39 değildir. Bu ek 

açıklamayı uyduranı Allah iyi bilmektedir.”40

Münâvî (ö.1031) de İbn Hacer’in Nühbetu’l-

Fiker isimli adı geçen kitabına yaptığı şer-

hinde, hadis olarak bilinen ama hakikat-

te hadis olmayan meşhur hadise -Ali Kârî 

gibi- bu rivayeti örnek getirmiştir.41 Ayrıca 

bir hadis şerhi olan Feyzu’l-Kadîr isimli ki-

tabında şu açıklamayı kaydetmiştir: “Hadis 

hâfızı Irâkî’ye, halkın dilinde hadis diye meşhur 

olmuş olan “Ümmetimin âlimleri Beni İsrail’in 

peygamberleri gibidir” hadisi sorulduğunda şu 

cevabı vermiştir: “Bunun aslı yoktur. Bu lafızla 

isnadı da yoktur.”42

Mer’î b. Yusuf Makdisî (ö.1033) de kendin-

den önceki âlimlerin görüşüne katılarak “Aslı 

yoktur” demiştir.43

39 Mahfuz, hadis usulünde Şâzz’ın karşılığına denir. 
Sika ravinin zabt ve rivayet çokluğu yönünden 
kendisinden daha üstün ravilerin rivayetine aykırı 
olarak rivayet ettiği hadise Şâz denir. Daha üstün 
ravinin rivayetine ise, Mahfuz adı verilir.  Burada 
mahfuz değil sözü, söz konusu ek açıklamanın ter-
cih edilmediğini göstermektedir. Mahfûz hakkında 
daha fazla bilgi için bkz. Müctebâ Uğur, age., “Mah-
fuz” maddesi.

40 Ali Kârî, Mirkâtu’l-mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-mesâbîh, 
IX, 3932

41 Münâvî, el-Yevâkît ve’d-dürer fî Şerhi Nuhbeti İbn 
Hacer,  I, 276.

42 Münâvî, age., IV, 383, rakam: 5703.

43 Mer’î b. Yusuf Makdisî, el-Fevâidu’l-mevzûa fi’l-
ehâdîsi’l-mevzûa, s.101, rakam: 81.
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yacaktır! Çünkü yaptıkları iş, gerçek anlamda 

değil mecaz anlamdadır!” 

Sonuç olarak; hem rivayet asrında yazılmış 

eldeki mevcut güvenilir hadis kitaplarında 

bulunmaması, ilk defa uzun asırlar sonra 

-eleştirildiği- bir kitapta ortaya çıkması, hem 

hiçbir senedinin olmaması, hem de metninin 

sağlam naslara aykırı olması bakımlarından 

bu rivayetin Hz. Peygamber’e ait bir söz ol-

madığı, ona iftira ile onun ağzından uydurul-

duğu anlaşılmaktadır.

Şu âyetleri de dikkatli okuyucunun nazarına 

sunarak, yaklaşık 6131 kitap kapsamında22 

gerçekleştirdiğimiz bu rivayet hakkındaki de-

ğerlendirme ve açıklamalara son veriyoruz: 

“Dini Allah’a has kılarak O’na kulluk et.”23 

“İyi bil ki, halis din yalnız Allah’ındır.”24 

“İşte bu Allah’tır, Rabbinizdir. Mülk yal-

nızca O’nundur. Allah’ı bırakıp da iba-

det ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile 

hükmedemezler.”25 

“Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz Al-

lah dilediğine işittirir. Ama sen kabirdeki-

lere bir şey işittiremezsin.”26 

“Eğer onları çağırsanız, çağrınızı duymaz-

lar. Duysalar bile çağrınıza karşılık vere-

mezler. Kıyamet günü de sizin ortak koş-

tuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç 

kimse, hakkıyla haberdar olan (Allah) gibi 

haber veremez.”27

7. “Ümmetimin Âlimleri Benî İsrail Pey-

gamberleri Gibidir.”

22 Bu çalışmada el-Mektebetü’ş-Şâmile isimli elektro-
nik ansikloediden faydalanılmıştır.

23 Zümer, 2

24 Zümer, 4

25 Fâtır, 13.

26 Fâtır, 22.

27 Fâtır, 14.

رَائِيلَ ي إِسْ اءِ بَنِ ْبِيَ َن تِي كَأ اءُ أُمَّ لَمَ عُ

“Ümmetimin âlimleri Benî İsrail28 peygamberleri 

gibidir” sözü, birçok vaaz ve nasihat kitabında 

hadis olarak nakledilen,  insanların dilinde 

hadis diye dolaşan ama gerçekte hadis olma-

yan meşhur rivayetlerdendir.

Zerkeşî, Sehâvî, Suyûtî, Ali Kârî, Aclûnî, 

Şevkânî ve pek çok hadis âlimi tarafından bu 

rivayetin hadis olarak aslının olmadığı bildi-

rilmiştir. Dolayısıyla bu sözün hadis olmadığı 

hususunda hadis âlimlerinin bir ittifakından, 

görüş birliği etmiş olmalarından söz edilebilir.

Şimdi hadis âlimlerinin bu rivayet hakkında-

ki açıklamalarına yer verelim:

Hadis diye bilinen bu meşhur söz hakkında 

ilk değerlendirme -ulaşabildiğimiz kadarıy-

la- Şemsuddin Muhammed Makdisî (ö.763) 

aittir. O el-Âdâbu’ş-şer’iyye adlı kitabında bu 

söz hakkında şöyle demiştir: “Bazı insanların 

söyleyegeldikleri “Ümmetimin âlimleri  Beni 

İsrail’in peygamberleri gibidir” rivayetine  ge-

lince; ben bunun aslını bulamadım.  Bilinen, 

meşhur kitaplarda da görmedim. Bu sebeple 

hadis olarak aslı yoktur.”29

Fıkıh, usûl, tefsîr ve hadîs ilimlerinde söz sa-

hibi bir İslam âlimi olan Zerkeşî (ö.794) de 

el-Leâliu’l-mensûra fi’l-ehâdîsi’l-meşhûra30 

adlı kitabında bu söz hakkında “Herhangi bir 

aslının olduğu bilinmiyor” değerlendirmesini 

yapmıştır.31

Hadis hâfızı büyük âlim İbn Hacer el-

Askalânî’nin önde gelen öğrencilerinden olan 

Sehâvî (ö.902) de bu rivayet hakkında şöyle 

28 İsrailoğulları.

29 Şemsuddin Muhammed Makdisî, el-Âdâbu’ş-
şer’iyye, II, 36.

30 Bu kitap daha çok, et-Tezkira fi’l-hadîsi’l-müştehira 
adıyla bilinmektedir.

31 Zerkeşî, age., I, 166, rakam: 8.

demiştir: “Hocamız -İbn Hacer Askalânî- ve on-

dan önce de Demîrî ve Zerkeşî bu rivayet hak-

kında “aslı yoktur” demişlerdir. Bazıları buna ek 

olarak şu açıklamayı da yapmışlardır: “Bu riva-

yetin herhangi bir güvenilir kitapta bulunduğu da 

bilinmemektedir.”32

Suyûtî (ö.911) hadis olarak bilinen bu uydur-

ma söz hakkında “Aslı yoktur”33 demiştir.

Fettenî (ö.986) şu açıklamayı yapmıştır: 

“Hocamız Zerkeşî şöyle dedi: “Aslı yoktur. 

Herhangi bir güvenilir kitapta bulunduğu da 

bilinmemektedir.”34

Ali Kârî (ö.1014) el-Esrâru’l-merfûa35 adlı ki-

tabında şöyle demiştir:  “Demîrî, İbn Hacer 

Askalânî ve aynı şekilde Zerkeşî “Aslı yoktur” 

demişlerdir.36 Suyûtî ise, bu rivayet hakkın-

da bir şey söylememiş, susmuştur.”37 Yine o, 

İbn Hacer Askalânî’nin hadis usulüne dair 

Nuhbetu’l-Fiker adlı kitabına yaptığı şerhinde, 

hadis olarak bilinen fakat gerçekte hadis ol-

mayan meşhur hadise bu rivayeti örnek ge-

tirmiştir.38 Ayrıca Mişkâtu’l-Mesâbîh şerhinde 

de rivayet hakkında uzun bir değerlendirme 

yapmıştır. Söz konusu değerlendirmesi şöy-

ledir: “Ümmetimin âlimleri Beni İsrail’in pey-

gamberleri gibidir” hadisine gelince; Zerkeşî, -İbn 

32 Sehâvî, el-Mekâsıdu’l-hasene, s.459, rakam: 702.

33 Suyûtî, ed-Dürerü’l-müntesira, s.148, rakam: 294.

34 Fettenî, Tezkiratü’l-mevzûât, s.20.

35 Bu kitap daha çok el-mevzûâtu’l-kübrâ adıyla bilin-
mektedir.

36 Ayrıca bkz. Ali Kâri, el-Masnû fî ma’rifeti’l-hadîsi’l-
mevzû (el-Mevzûâtu’s-suğrâ), s.123, rakam: 193.

37 “Hakkında bir şey söylemedi, sustu (sekete anhu 
( نْهُ  عَ كَتَ   sözü, hadis tenkidinde kullanılan “=سَ
cerh ifadelerindendir. Kural olarak bu şekilde ağır 
derecede cerhe uğrayan ravinin “adalet” vasfını 
kaybettiğine hükmedilir. Böyle bir ravinin hadis-
leri yazılmaz. İ'tibar için dikkate alınmaz. Şahid 
olarak kıymet verilmez. (Bkz. Mücteba Uğur, An-
sikloedik Hadis Terimleri Sözlüğü, “Seketû Anhu” 
maddesi).

38 Ali Kârî, Şerhu Nuhbeti’l-fiker, s.195.

Hacer- Askalânî, Demîrî ve Suyûtî gibi hadis 

hafızı âlimler açıkça “aslının olmadığı”nı bildir-

mişlerdir. Sonra bazılarının buna ek olarak şu 

açıklamayı yaptıklarını gördüm: “Bu rivayetin 

herhangi bir güvenilir kitapta bulunduğu da bi-

linmemektedir.” Ne var ki Hatîb onun hakkında 

şöyle demiştir: “Bildiğimiz kadarıyla bu ek açık-

lamayı sadece İbnu’l-Ezher yapmıştır. Ondan 

başka bu açıklamayı yapmış birini bilmiyoruz. 

İbnu’l-Ezher ise, hadis uyduran biridir.” İbnu’n-

Neccâr da şöyle demiştir: “Metin sahih olmakla 

beraber, bu ek açıklama mahfuz39 değildir. Bu ek 

açıklamayı uyduranı Allah iyi bilmektedir.”40

Münâvî (ö.1031) de İbn Hacer’in Nühbetu’l-

Fiker isimli adı geçen kitabına yaptığı şer-

hinde, hadis olarak bilinen ama hakikat-

te hadis olmayan meşhur hadise -Ali Kârî 

gibi- bu rivayeti örnek getirmiştir.41 Ayrıca 

bir hadis şerhi olan Feyzu’l-Kadîr isimli ki-

tabında şu açıklamayı kaydetmiştir: “Hadis 

hâfızı Irâkî’ye, halkın dilinde hadis diye meşhur 

olmuş olan “Ümmetimin âlimleri Beni İsrail’in 

peygamberleri gibidir” hadisi sorulduğunda şu 

cevabı vermiştir: “Bunun aslı yoktur. Bu lafızla 

isnadı da yoktur.”42

Mer’î b. Yusuf Makdisî (ö.1033) de kendin-

den önceki âlimlerin görüşüne katılarak “Aslı 

yoktur” demiştir.43

39 Mahfuz, hadis usulünde Şâzz’ın karşılığına denir. 
Sika ravinin zabt ve rivayet çokluğu yönünden 
kendisinden daha üstün ravilerin rivayetine aykırı 
olarak rivayet ettiği hadise Şâz denir. Daha üstün 
ravinin rivayetine ise, Mahfuz adı verilir.  Burada 
mahfuz değil sözü, söz konusu ek açıklamanın ter-
cih edilmediğini göstermektedir. Mahfûz hakkında 
daha fazla bilgi için bkz. Müctebâ Uğur, age., “Mah-
fuz” maddesi.

40 Ali Kârî, Mirkâtu’l-mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-mesâbîh, 
IX, 3932

41 Münâvî, el-Yevâkît ve’d-dürer fî Şerhi Nuhbeti İbn 
Hacer,  I, 276.

42 Münâvî, age., IV, 383, rakam: 5703.

43 Mer’î b. Yusuf Makdisî, el-Fevâidu’l-mevzûa fi’l-
ehâdîsi’l-mevzûa, s.101, rakam: 81.
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Muhammed Hâdimî (ö.1156) de Berîkatün 

Mahmûdiyye isimli kitabında hadis olarak 

bilinmesinin aksine gerçekte hadis olmayan 

bu rivayeti önce hadis diye nakletmiş (s.11), 

fakat daha sonra (s.282) aksi bir tutum ser-

gileyerek Münâvî’nin Feyzu’l-kadîr isimli 

kitabındaki açıklamayı aynısıyla kitabına 

almıştır.44 Onun bu tutumundan hareketle, 

son kanaatinin bu rivayetin hadis olmadığı 

yönünde oluştuğu söylenebilir. 

Ardından Aclûnî (ö. 1162) de Keşfu’l-hafâ 

adlı kitabında  rivayet hakkında kendisin-

den önceki âlimlerin yapmış oldukları açık-

lama ve değerlendirmelere yer vermiştir. Bu 

açıklamalar şöyledir: “Suyûtî, ed-Dürer adlı 

kitabında “Aslı yoktur” demiştir. el-Mekâsıd 

kitabının yazarı -Sehâvî- da şöyle demiştir: 

“Hocamız -İbn Hacer Askalânî- ve ondan önce 

de Demîrî ve Zerkeşî bu rivayet hakkında “Aslı 

yoktur” demişlerdir. Bazıları buna ek olarak 

şu açıklamayı da yapmışlardır: “Bu rivayetin 

herhangi bir güvenilir kitapta bulunduğu da 

bilinmemektedir.”45 Ortaya konan bu değer-

lendirmeleri kabul etmeme, karşı çıkma an-

lamına gelebilecek herhangi bir görüş ortaya 

koymamış olması onun bu değerlendirme-

lerde adı geçen âlimlere katıldığını göster-

mektedir. 

Muhammed Emir Malikî (ö.1228) de “Aslı 

yoktur”46 diyerek rivayetin hadis olarak as-

lının bulunmadığı görüşünü benimsemiştir.

Bu rivayeti kitabında nakledip hakkında de-

ğerlendirmede bulunanlardan biri de müteah-

hir dönemin âlimlerinden İmam Şevkânî’dir 

(ö.1250). Zengin bir kültür mirasının ar-

dından gelmiş olmasının sağladığı fırsat ve 

44 Muhammed Hâdimî, age., I, 11, 282.

45 Aclûnî, age., II, 74, rakam: 1744.

46 Muhammed Emir Malikî, en-Nuhbetü’l-Behiyye, 
s.84, rakam: 202.

imkanlardan sonuna kadar faydalanmış olan 

Şevkânî, İslâm âlimlerinin uydurma hadislere 

karşı açtığı savaşın meyvesi olarak kendisin-

den önce kaleme alınmış olan eserlerin hemen 

hepsinden yararlanmıştır. Uydurma hadisler 

konusunda kendisinden önceki eserlerin bir 

özeti ve değerlendirmesi niteliğinde olan el-

Fevâidu’l-Mecmûa adlı kitabında bu rivayet için 

şu açıklamayı yazmıştır: “İbn Hacer ve Zerkeşî 

“Aslı yoktur” demişlerdir.”47

Muhammed Hût (ö.1277) rivayet hakkın-

da başka bilgiler de aktararak şu açıklama-

yı yapmıştır: “Birden fazla hadis hâfızı âlimin 

bildirdiği üzere bu rivayet uydurmadır. Pek çok 

âlim, hadis âlimlerinin sözlerinden bunu dikkat-

sizlik sonucu hadis diye almışlar ve kitaplarında 

nakletmişlerdir.”48

Kâvukcî (ö.1305) el-Lü’lü’ü’l-Mersû adlı ki-

tabında şunları demiştir: “Tirmizî, Demîrî, 

İbn Hacer ve aynı şekilde Zerkeşî “Aslı yok-

tur” demişlerdir. Onu Muhtasaru’l-Mekâsıd’da 

nakletmiştir.”49

Son dönemde kaleme alınmış hadis usulüne 

dair muteber eserlerden birinin sahibi olan 

Tâhir el-Cezâirî (ö.1338), kendisinden önce 

Ali Kârî ve Münâvî’nin, Nühbetü’l-fiker şerhle-

rinde yaptıklarının benzerini ortaya koyarak, 

hadis olarak bilinen ama hakikatte hadis ol-

mayan meşhur hadise bu rivayeti örnek getir-

miştir.50 Verdiği örnekten, kendisinin de ön-

ceki iki âlim gibi, bu rivayetin hadis olmadığı 

kanaatinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Ebû Şehbe (ö.1403) bu rivayetin de içinde 

bulunduğu birtakım rivayetler hakkında şu 

değerlendirmeyi yapmıştır: “Bunların tama-

47 Şevkânî, age., s.286, rakam: 47.

48 Muhammed Hût, Esna’l-Metâlib, s.184, rakam: 
889.

49 Kâvukcî, age., s.121, rakam: 338.

50 Tâhir el-Cezâirî, Tevcîhu’n-nazar, I, 111.

mı bâtıldır. Hz. Peygamber’e (sa) iftira edilmek 

sûretiyle onun ağzından uydurulmuştur.”51

Çağımızın meşhur muhaddislerinden M. 

Nâsıruddin Elbânî (ö.1420) de iki ayrı ki-

tabında bu rivayeti nakletmiş ve hakkında 

açıklamalarda bulunmuştur. Bu eserlerinden 

biri olan Silsiletü’l-ehâdîsi’s-sahîha adlı kita-

bında “Bu, Hafız İbn Hacer Askalânî, Sehâvî 

ve başkalarının bildirdiğine göre, aslı olma-

yan bir hadistir”52 demiştir. Diğer kitabı olan 

“Silsiletü’l-ehâdîsi’z-zaîfe ve’l-mevzûa adlı ki-

tabında daha uzun bir değerlendirme yapa-

rak, şöyle demiştir: “Bu rivayetin aslı yoktur. 

Âlimler hadis olarak aslının olmadığında ittifak 

etmişlerdir. Kâdıyânîler, Hz. Peygamber’den (sa) 

sonra da peygamberliğin devam ettiğine bunu 

delil getirmektedirler. Şayet bu rivayet sahih 

olsaydı bile, üzerinde biraz düşünmekle, bunun 

lehlerine değil aleyhlerine bir delil olduğu kolay-

lıkla anlaşılacaktır.”53 

İbn Useymin (ö.1421), uydurma dahi bir se-

nedden yoksun olan bu rivayetin manasının 

sahih, isnadının ise zayıf olduğunu dile ge-

tirmiştir.54 Onun, senedden büsbütün yok-

sun olan, birden çok hadis âlimi tarafından 

uydurma olduğu bildirilmiş olan bu rivaye-

tin isnadını zayıf kabul etmesini anlayabilmiş 

değiliz. Manasının yanlışlığını anlamak için, 

peygamberlik hakikati ile âlimlik vasfı hak-

kında az bir düşünmek yeterlidir. Bir âlimin 

bir peygambere denk olabilmesi için, kıyas-

landığı peygamberin en azından bilgi ve de-

ğerde ondan daha aşağı veya eşit seviyede ol-

ması gerekir. Bu nasıl mümkün olabilir? Zira 

peygamberler, sonsuz ilim ve irfan kaynağı 

olan Allah’ın vahyiyle beslenmiş ve destek-

51 Ebû Şehbe, el-Vasît fî Ulûm ve Mustalahi’l-Hadîs, 
s.200.

52 Elbânî, age., VI, 369, rakam: 2668.

53 Elbânî, age., I, 679, rakam: 466.

54 İbn Useymin, Şerhu’l-Erbaîn en-Neveviyye, s.45.

lenmiş seçkin insanlardır. Allah Kur’an’da 

onların bir kısmını anarak onlardan övgüyle 

söz etmiştir. Bilgisi ve irfanı hangi seviyede 

olursa olsun hangi insan, Allah’ın insanlık 

içinden seçerek vahyine muhatap yaptığı bir 

peygambere denk olabilir? Bu iddianın, pey-

gamberlik müessesesinin ve peygamberin 

önem ve kıymetini düşürmekten başka bir 

amacı yoktur.

Çağımız hadis âlimlerinden Prof.Dr. Raşit 

Küçük de söz konusu rivayetin uydurma ol-

duğunu kabul edenlerden birisidir.55

***

Yüce Allah, şerefli Kitabında, peygamberleri 

ve onların değerleri hakkında şöyle buyur-

muştur:

“Allah meleklerden de resüller seçer, in-

sanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işi-

tendir, hakkıyla görendir.”56

“Onlara ne zaman bir ayet gelse, derler ki: 

“Allah’ın elçilerine verilenin bir benzeri 

bize de verilene kadar biz kesin olarak 

inanmayacağız.” Allah, elçiliğini nereye 

vereceğini daha iyi bilir. Bu, suçlu-günah-

karlara, kurdukları hileli-düzenleri nede-

niyle şiddetli bir azab ve Allah katında bir 

küçüklük isabet edecektir.”57

�

55 Onun bu görüşü için bk. http://www.haber7.
com/artikel.php?artikel_id=135076    Erişim ta-
rihi: 15.08.2006, saati: 08:09

56 Hac, 75.

57 Enâm, 34.
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Muhammed Hâdimî (ö.1156) de Berîkatün 

Mahmûdiyye isimli kitabında hadis olarak 

bilinmesinin aksine gerçekte hadis olmayan 

bu rivayeti önce hadis diye nakletmiş (s.11), 

fakat daha sonra (s.282) aksi bir tutum ser-

gileyerek Münâvî’nin Feyzu’l-kadîr isimli 

kitabındaki açıklamayı aynısıyla kitabına 

almıştır.44 Onun bu tutumundan hareketle, 

son kanaatinin bu rivayetin hadis olmadığı 

yönünde oluştuğu söylenebilir. 

Ardından Aclûnî (ö. 1162) de Keşfu’l-hafâ 

adlı kitabında  rivayet hakkında kendisin-

den önceki âlimlerin yapmış oldukları açık-

lama ve değerlendirmelere yer vermiştir. Bu 

açıklamalar şöyledir: “Suyûtî, ed-Dürer adlı 

kitabında “Aslı yoktur” demiştir. el-Mekâsıd 

kitabının yazarı -Sehâvî- da şöyle demiştir: 

“Hocamız -İbn Hacer Askalânî- ve ondan önce 

de Demîrî ve Zerkeşî bu rivayet hakkında “Aslı 

yoktur” demişlerdir. Bazıları buna ek olarak 

şu açıklamayı da yapmışlardır: “Bu rivayetin 

herhangi bir güvenilir kitapta bulunduğu da 

bilinmemektedir.”45 Ortaya konan bu değer-

lendirmeleri kabul etmeme, karşı çıkma an-

lamına gelebilecek herhangi bir görüş ortaya 

koymamış olması onun bu değerlendirme-

lerde adı geçen âlimlere katıldığını göster-

mektedir. 

Muhammed Emir Malikî (ö.1228) de “Aslı 

yoktur”46 diyerek rivayetin hadis olarak as-

lının bulunmadığı görüşünü benimsemiştir.

Bu rivayeti kitabında nakledip hakkında de-

ğerlendirmede bulunanlardan biri de müteah-

hir dönemin âlimlerinden İmam Şevkânî’dir 

(ö.1250). Zengin bir kültür mirasının ar-

dından gelmiş olmasının sağladığı fırsat ve 

44 Muhammed Hâdimî, age., I, 11, 282.

45 Aclûnî, age., II, 74, rakam: 1744.

46 Muhammed Emir Malikî, en-Nuhbetü’l-Behiyye, 
s.84, rakam: 202.

imkanlardan sonuna kadar faydalanmış olan 

Şevkânî, İslâm âlimlerinin uydurma hadislere 

karşı açtığı savaşın meyvesi olarak kendisin-

den önce kaleme alınmış olan eserlerin hemen 

hepsinden yararlanmıştır. Uydurma hadisler 

konusunda kendisinden önceki eserlerin bir 

özeti ve değerlendirmesi niteliğinde olan el-

Fevâidu’l-Mecmûa adlı kitabında bu rivayet için 

şu açıklamayı yazmıştır: “İbn Hacer ve Zerkeşî 

“Aslı yoktur” demişlerdir.”47

Muhammed Hût (ö.1277) rivayet hakkın-

da başka bilgiler de aktararak şu açıklama-

yı yapmıştır: “Birden fazla hadis hâfızı âlimin 

bildirdiği üzere bu rivayet uydurmadır. Pek çok 

âlim, hadis âlimlerinin sözlerinden bunu dikkat-

sizlik sonucu hadis diye almışlar ve kitaplarında 

nakletmişlerdir.”48

Kâvukcî (ö.1305) el-Lü’lü’ü’l-Mersû adlı ki-

tabında şunları demiştir: “Tirmizî, Demîrî, 

İbn Hacer ve aynı şekilde Zerkeşî “Aslı yok-

tur” demişlerdir. Onu Muhtasaru’l-Mekâsıd’da 

nakletmiştir.”49

Son dönemde kaleme alınmış hadis usulüne 

dair muteber eserlerden birinin sahibi olan 

Tâhir el-Cezâirî (ö.1338), kendisinden önce 

Ali Kârî ve Münâvî’nin, Nühbetü’l-fiker şerhle-

rinde yaptıklarının benzerini ortaya koyarak, 

hadis olarak bilinen ama hakikatte hadis ol-

mayan meşhur hadise bu rivayeti örnek getir-

miştir.50 Verdiği örnekten, kendisinin de ön-

ceki iki âlim gibi, bu rivayetin hadis olmadığı 

kanaatinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Ebû Şehbe (ö.1403) bu rivayetin de içinde 

bulunduğu birtakım rivayetler hakkında şu 

değerlendirmeyi yapmıştır: “Bunların tama-

47 Şevkânî, age., s.286, rakam: 47.

48 Muhammed Hût, Esna’l-Metâlib, s.184, rakam: 
889.

49 Kâvukcî, age., s.121, rakam: 338.

50 Tâhir el-Cezâirî, Tevcîhu’n-nazar, I, 111.

mı bâtıldır. Hz. Peygamber’e (sa) iftira edilmek 

sûretiyle onun ağzından uydurulmuştur.”51

Çağımızın meşhur muhaddislerinden M. 

Nâsıruddin Elbânî (ö.1420) de iki ayrı ki-

tabında bu rivayeti nakletmiş ve hakkında 

açıklamalarda bulunmuştur. Bu eserlerinden 

biri olan Silsiletü’l-ehâdîsi’s-sahîha adlı kita-

bında “Bu, Hafız İbn Hacer Askalânî, Sehâvî 

ve başkalarının bildirdiğine göre, aslı olma-

yan bir hadistir”52 demiştir. Diğer kitabı olan 

“Silsiletü’l-ehâdîsi’z-zaîfe ve’l-mevzûa adlı ki-

tabında daha uzun bir değerlendirme yapa-

rak, şöyle demiştir: “Bu rivayetin aslı yoktur. 

Âlimler hadis olarak aslının olmadığında ittifak 

etmişlerdir. Kâdıyânîler, Hz. Peygamber’den (sa) 

sonra da peygamberliğin devam ettiğine bunu 

delil getirmektedirler. Şayet bu rivayet sahih 

olsaydı bile, üzerinde biraz düşünmekle, bunun 

lehlerine değil aleyhlerine bir delil olduğu kolay-

lıkla anlaşılacaktır.”53 

İbn Useymin (ö.1421), uydurma dahi bir se-

nedden yoksun olan bu rivayetin manasının 

sahih, isnadının ise zayıf olduğunu dile ge-

tirmiştir.54 Onun, senedden büsbütün yok-

sun olan, birden çok hadis âlimi tarafından 

uydurma olduğu bildirilmiş olan bu rivaye-

tin isnadını zayıf kabul etmesini anlayabilmiş 

değiliz. Manasının yanlışlığını anlamak için, 

peygamberlik hakikati ile âlimlik vasfı hak-

kında az bir düşünmek yeterlidir. Bir âlimin 

bir peygambere denk olabilmesi için, kıyas-

landığı peygamberin en azından bilgi ve de-

ğerde ondan daha aşağı veya eşit seviyede ol-

ması gerekir. Bu nasıl mümkün olabilir? Zira 

peygamberler, sonsuz ilim ve irfan kaynağı 

olan Allah’ın vahyiyle beslenmiş ve destek-

51 Ebû Şehbe, el-Vasît fî Ulûm ve Mustalahi’l-Hadîs, 
s.200.

52 Elbânî, age., VI, 369, rakam: 2668.

53 Elbânî, age., I, 679, rakam: 466.

54 İbn Useymin, Şerhu’l-Erbaîn en-Neveviyye, s.45.

lenmiş seçkin insanlardır. Allah Kur’an’da 

onların bir kısmını anarak onlardan övgüyle 

söz etmiştir. Bilgisi ve irfanı hangi seviyede 

olursa olsun hangi insan, Allah’ın insanlık 

içinden seçerek vahyine muhatap yaptığı bir 

peygambere denk olabilir? Bu iddianın, pey-

gamberlik müessesesinin ve peygamberin 

önem ve kıymetini düşürmekten başka bir 

amacı yoktur.

Çağımız hadis âlimlerinden Prof.Dr. Raşit 

Küçük de söz konusu rivayetin uydurma ol-

duğunu kabul edenlerden birisidir.55

***

Yüce Allah, şerefli Kitabında, peygamberleri 

ve onların değerleri hakkında şöyle buyur-

muştur:

“Allah meleklerden de resüller seçer, in-

sanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işi-

tendir, hakkıyla görendir.”56

“Onlara ne zaman bir ayet gelse, derler ki: 

“Allah’ın elçilerine verilenin bir benzeri 

bize de verilene kadar biz kesin olarak 

inanmayacağız.” Allah, elçiliğini nereye 

vereceğini daha iyi bilir. Bu, suçlu-günah-

karlara, kurdukları hileli-düzenleri nede-

niyle şiddetli bir azab ve Allah katında bir 

küçüklük isabet edecektir.”57

�

55 Onun bu görüşü için bk. http://www.haber7.
com/artikel.php?artikel_id=135076    Erişim ta-
rihi: 15.08.2006, saati: 08:09

56 Hac, 75.

57 Enâm, 34.
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Maide”, sözlük anlamıyla “sofra” demek-
tir. Kur’an’ın beşinci sûresi olan Maide 

Sûresi, Medine döneminde ve muhtemelen son 
inen sûrelerden biridir. Böyle adlandırılması-
nın sebebi, sûrenin son kısmında Hz. İsa’nın 
Havarileri’nin “gökten sofra” talep etmeleridir. 
Bu âyetler, havarilerin taleplerini ve ardından 
yatan motifleri şöyle hikâye etmektedir: “Hani 
havariler de, “Ey Meryem oğlu İsa! Rabbin bize 
gökten bir sofra indirebilir mi?” demişlerdi. İsa 
da, “Eğer mü’minler iseniz, Allah’a karşı gel-
mekten sakının.” demişti. Onlar, “İstiyoruz ki 
ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın. Senin bize 
doğru söylediğini bilelim ve ona, (gözü ile) 
görmüş şahitlerden olalım.” demişlerdi. Mer-
yem oğlu İsa, “Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize 
gökten bir sofra indir ki; önce gelenlerimize 
(zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve sonradan 
geleceklerimize bir bayram ve senden (gelen) 
bir âyet olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandı-
ranların en hayırlısısın.” dedi. Allah da, “Ben 
onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden 
her kim inkâr ederse, artık ben ona kâinatta 
hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim.” 
demişti. (5:112-115).

Bu âyetler, sadece havarilerin motiflerini değil, 
sofra kelimesinin anlam alanına ilişkin ipuçla-
rını da vermektedir. Havariler, Hz. İsa’ya inan-
mış ve onun etrafında halka olmuş yardımcı-
lardır. Her peygamberin böyle samimi dostları 
ve arkadaşları olmuştur. Fakat onlar da, insan 
olmanın tüm zafiyetlerine sahiptir. İmanlarını 
pekiştirmek, inkâr edenlere karşı güçlü dur-
mak ve gelecek kuşaklara bir armağan bırak-
mak için Tanrı’dan bir âyet (delil, gösterge veya 
işaret) istemişlerdir. Üstelik havarilerin talepleri 
ne ilk kez serdedilmiş bir taleptir ne de onların 
imanî zayıflıklarının bir göstergesidir. Daha ön-

“

İ R F A N

Maide “Sofra” Simgesi

“Maide” simgesi bir yandan 

nimet, bereket ve rızık 

gibi maddi değerleri, diğer 

yandan da hidayet, kitap, 

hikmet ve bilgi gibi manevi 

değerleri dile getirmektedir.

Kadir CANATAN
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ceki ve sonraki dönemlerde de bu tür talep-
ler olmuştur. Fakat gökten beklenen talepler 
türlü türlüdür. Talep eden kesime ve talebin 
niteliğine göre bunlar değişmektedir.

Gökten talepler, hem inanan hem de inkâr 
edenler tarafından dile getirilmiştir. İnanan-
lar mutmain olmak için, inkâr edenler ise 
peygamberleri zor durumda bırakmak ve 
inkârlarını artırmak için istemişlerdir. İlkine 
örnek olarak Hz. İbrahim’in Rabbine “Bana 
ölüleri nasıl dirilttiğini göster.” demesi verile-
bilir. Bu talebe binaen Allah ona, “İnanmıyor 
musun?” deyince, İbrahim de “Hayır (inan-
dım), ancak kalbimin tatmin olması için.” 
demişti. (Bakara, 2:260). Havarilerin talepleri 
de böyle bir motifle benzeşmektedir. İnsan, 
kalbin yatışması ve huzur bulması için böyle 
dileklerde bulunabilir. Bu dilekler, son derece 
insanî ve anlaşılır isteklerdir. Hele Hz. İbra-
him gibi bir peygamber bile böyle dileklerde 
bulunuyorsa, bunu havarilere çok görmemek 
gerekir. 

İnkârcıların taleplerine ilginç bir örnek olarak 
Mekkeli müşriklerin istekleri gösterilebilir. 
Onların akıl almaz isteklerini şu âyetler güzel 
bir şekilde yansıtmaktadır: “Dediler ki: Yer-
den bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin 
hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen 
olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtma-
dıkça, yahut iddia ettiğin gibi, gökyüzünü 
üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut 
Allah’ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, 
yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe 
çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize 
gökten okuyacağımız bir kitap indirmedik-
çe göğe çıktığına da inanacak değiliz.” (İsra 
17:90-93). Bu ardı arkası gelmez talepler, hu-
zur bulmak isteyen bir kalbin arzularını değil, 
inanmamak için peygamberi zor durumda bı-
rakmayı ve imanı, deneysel ve maddi bir tec-
rübe haline getirmeyi amaçlayan taleplerdir.

Havarilerin sözlerinden ve Kur’an bağlamın-
daki eşanlamlı farklı ifadelerden anlaşıldığı 
kadarıyla, “Maide” sadece yemek yenilen sof-
rayı ifade etmez. Bu kelime, sözlük anlamının 
ötesinde mecazi anlamıyla da oldukça zengin 
bir simgedir. Bir yandan nimet, bereket ve rı-
zık gibi maddi değerleri, diğer yandan da hi-
dayet, kitap, hikmet ve bilgi gibi manevi de-

ğerleri dile getirmektedir. Sûrenin içeriği iyice 
incelenirse, bazı müfessirlerin iddia ettikleri 
gibi sûrenin başlığı ile içeriği arasında bir ilgi-
sizlik değil, tam bir bağıntı olduğu görülecek-
tir. Sûrenin bu şekilde adlandırılması, sadece 
bu sûreyi diğerlerinden ayırmak için verilmiş 
sembolik bir isimlendirme değildir. Maide 
Sûresi, sosyal ve ahlâki yükümlülüklerin üst-
lenilmesi anlamında “sözleşmelere sadakati” 
tavsiye eden bir âyetle başlar ve “göklerin, ye-
rin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığının 
yalnızca Allah’a ait” olduğunu vurgulayan bir 
âyetle sona erer. Konuyla alakalı olarak biz bu 
sûrenin vurguladığı meseleleri üç temel öner-
me halinde şöylece sıralayabiliriz:

Allah, insana yer ve gökten rızıklar verir.1. 

Yer ve gök, kesinlikle O’nun egemenliği 2. 
altındadır.

Allah’ın verdiği rızıklardan faydalanmanın 3. 
meşru çerçevesini, O’nunla yapılan sözleş-
melere bağlılık oluşturmaktadır.   

Birinci önermeye göre, yer ve gök Allah’ın 
verdiği çeşit çeşit nimetlerle ya da rızıklarla 
dolu bir sofradır. Yer ve gök sofrası ayrımı in-
sana göre yapılmış bir ayrımdır. Aslında her 
şey “gök”tendir yani Yüce Tanrı’nın inayet ve 
bereketiyledir. Ama insan açısından bazı şey-
ler, gökten gelir, bazı şeyler de yerden biter. 
Kur’an, bu hususu defalarca yineler: “Allah, 
gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indi-
ren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler 
çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üze-
re gemileri emrinize veren, nehirleri de hiz-
metinize sunandır. O, âdetleri üzere hareket 
eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, 
geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. O, 
istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer 
Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sa-
yamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok 
nankördür.” (İbrahim 14/32-34). 

İkinci önermeye göre rızkı veren Allah, onun 
yönetimi ve egemenliğini de elinde bulun-
durandır. Her şey ona aittir. Mülkün gerçek 
sahibi odur. İnsanlar onun mülkünde sadece 
birer kiracıdır. Bu açıdan bakılınca liberalizm 
ya da kapitalizm gibi modern ideolojilerin 
özel mülkiyet anlayışı, İslam’a ve Kur’an’a ya-
bancıdır. Belki daha keskin bir şekilde ifade 
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etmek gerekirse; “İslam’da özel mülkiyet yok-
tur.” Yani tümüyle insana ait ve onun üzerin-
de istediği gibi tasarrufta bulunabileceği bir 
özel mülkiyet anlayışının İslam’da yeri yok-
tur. İslam’a göre mülkün gerçek ve tek sahibi 
Allah’tır. Bırakın meta anlamında mülkiyeti, 
insanın bizzat kendi özvarlığının sahibi bile 
kendisi değildir. Allah her şeyi yaratmış ve 
ona bir düzen vermiştir. Hal böyle iken, insa-
nın kendi bedeni de dâhil olmak üzere şeyler 
hakkında bir “özel mülkiyet” talebinde bu-
lunması haddi aşmaktır. 

Pekiyi, mülkiyetin İslam’da meşru çerçevesi 
nedir? İşte, üçüncü önerme, bu soruya cevap 
vermektedir.  

Söz konusu önermeye 
göre, Allah’ın verdiği ni-
met ve rızıklarla dolu sof-
radan faydalanmak, onunla 
yapılan sözleşmeye bağlıdır. 
Özelde Maide Sûresi genel-
de ise Kur’an bu sözleşme-
yi “Akit” olarak adlandırır. 
Akit, iki taraf arasında ya-
pılan bir sözleşmedir. Ni-
tekim ilgili sûre, “Ey iman 
edenler! Akitlerinizi (ukud) 
yerine getirin.” diyerek baş-
lar ve Allah’ın yer sofrasın-
dan faydalanmanın hükümlerini açıklar. Bu 
anlamda Maide Sûresi, gökten sofra talebinde 
bulunan havarilere ve onlar vesilesiyle tüm 
mü’minlere, Allah’ın gök ve yer sofrasında 
bulunan sayısız nimetleri hatırlatan ve bun-
lardan faydalanmanın ilkelerini serdeden bir 
sûredir.  

Şimdi nedir bu ilkeler? Bu ilkeler açıklanınca, 
doğal olarak İslam’daki mülkiyet anlayışı da 
ortaya çıkmış olacaktır.

Maide Sûresi’nde ifade edildiği üzere İslam’da 
güzel/iyi (tayyip) olan her şey helaldir. “Haya-
tın bütün güzel şeyleri size helaldir.” (Maide, 
5/4-5) derken, İslam helaller alanını oldukça 
geniş tutmuştur. Hatta bu genel ilkeselliğe 
dayanarak Mecelle yazarları, “Eşyada aslolan 
serbestliktir.” demişlerdir. Bu ifade, belki bir-
çok kimse tarafından İslam’ın mülkiyet an-
layışında liberal olduğu şeklinde okunabilir. 

Ama burada bir noktaya dikkat edilmezse, bu 
yorum maksadını aşabilir: İslam’a göre, “gü-
zel/iyi” olan her şey helaldir. Burada iyi ve gü-
zel tanımı kime aittir? Neyin güzel/iyi, neyin 
çirkin/kötü olduğunu kim tayin edecektir? 
Liberal felsefe, özerk bir insan görüşünden 
hareket ettiği için eşyayı tanımlama yetkisini 
de insana (hatta birey anlamında insana) bı-
rakmıştır. Batı felsefesinde hümanist akım, bu 
görüşü “İnsan her şeyin ölçütüdür.” şeklinde 
formüle etmiştir. Oysa İslam, insan değil, Al-
lah merkezli bir dünya görüşüne sahiptir. Bir 
başka deyişle neyin helal neyin haram olacağı-
na; neyin güzel neyin çirkin olduğuna sadece 
Allah karar verir. Şüphesiz ki Allah, yarattığı 
nesneleri ve onların doğasını en iyi bilendir. 

İnsanın bilgi ve kavrayışı 
ise sınırlı ve görelidir. 

Maide Sûresi, iyilik ve 
kötülük telakkisi bakı-
mından insan ile Allah’ın 
takdiri arasında fark ola-
bileceğini ve bu noktada 
inanan insanların nasıl 
davranması gerektiğini 
açık bir şekilde bildir-
miştir: “De ki: “Kötü ve 
çirkin olan şeyler ile iyi 
ve güzel şeyler mukayese 

edilemez, kötü şeylerin birçoğu sana büyük 
zevk verse bile. O halde, siz ey derin kavrayış 
sahipleri, Allah’a karşı sorumluluğunuzun bi-
lincinde olun ki mutluluğa erebilesiniz.” (Ma-
ide, 5/100). Sözgelimi savaş insanın hoşuna 
gitmese de Allah onu farz kılmıştır: “Savaş, 
hoşunuza gitmediği hâlde, size farz kılındı. 
Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu 
hoş -görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin 
için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, 
siz bilmezsiniz.” (Bakara, 2/216).

İyilik ve kötülük, tümüyle insanın bilemeye-
ceği ve farkına varamayacağı şeyler de değil-
dir. Yorumcular, güzelliği nefsin hoş, güzel, 
lezzetli, tatlı ya da hoş kokulu bulduğu şey 
olarak ifade etmişlerdir. Fakat insan nefsine 
hoş gelen her şey de güzel olmayabilir. Kur’an, 
buna örnek olarak içkiyi vermektedir. İçki, ilk 
etapta insanın hoşuna giden bir şeydir, hatta 
onda bazı yararlar olduğunu da bildirir. Fakat 

ALLAH’IN VERDİĞİ 
RIZIKLARDAN 

FAYDALANMANIN 
MEŞRU ÇERÇEVESİNİ, 

O’NUNLA YAPILAN 
SÖZLEŞMELERE 

BAĞLILIK 
OLUŞTURMAKTADIR.   
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zararları yararlarından daha fazla olup (Baka-
ra, 2/219) bireysel ve toplumsal sonuçları ba-
kımından yıkıcıdır. (Maide, 5/90-91). 

İyilik ve kötülük meselesi, kelamın en önem-
li ve çetrefilli tartışma konularından biridir. 
Bazı kelamcılar, iyilik ve kötülüğün bizzat 
nesnelerde mevcut olmadığını, bunun nomi-
nal (ismi) olduğunu savunurken, bazıları da 
şeylerin doğasında iyilik ve kötülüğün mevcut 
olduğunu iddia ederler. İlk gruba göre Allah 
bir şeye helal derse o helal olur, bir şeye haram 
derse o haram olur. Eşyayı tanımlamada, on-
ların doğalarını dikkate almaz, daha doğrusu 
bizzat eşyada iyilik ve kötülük yoktur. İkinci 
grup ise, Allah helal ve haram nitelemesini, 
eşyanın doğasına göre yaptığını söyler. Bun-
lara göre Allah, yarattığını belirli bir hikme-
te göre yarattığı gibi, kararlarını da belirli 
bir hikmete dayandırır. Felsefede de benzer 
bir tartışma ve bölünme söz konusudur. Fa-
kat Kur’an açısından çelişik gibi gözüken bu 
görüşleri uzlaştırmak zor değildir. Yukarıda 
naklettiğimiz bir âyette Kuran, “kötü ve çirkin 
olan şeyler ile iyi ve güzel şeylerin eşit olma-
dığını” açıkça bildirmektedir. (Maide, 5/100). 
Öyleyse güzellik ve çirkinlik şeylerin doğasın-
da mevcuttur ve Allah hüküm verirken bunu 
dikkate almaktadır. Fakat doğası gereği nötr 
olan şeyler de olup, Allah bu konuda kendi 
hükmünü bildirmekte serbesttir. Sözgelimi 
bazı gün ya da mekânların diğerlerine üstün 
(efdal) kılınmış olması böyle bir şeydir.

Pekiyi, güzel ya da çirkin olan şeyleri nasıl 
bileceğiz? Ya da başka bir deyişle helal ve 
haramları nasıl bilebiliriz? İlke olarak bunlar 
bize Allah tarafından, kitap ve elçileri yoluyla 
bildirilmiştir. Kitap ve elçilerin işlevi de, zaten 
bunları bildirmekten ibarettir. Elçiler, kendi 
heva ve heveslerinden konuşmazlar, sadece 
kendilerine bildirileni açıklayıp, bu konuda 
rol-model olurlar. Kur’an, ilke olarak güzel 
olan her şeyin helal olduğunu bildirmekle 
haramların (yasakların) sayıca az olduğunu 
ve bunun dışında kalan her şeyin serbest ol-
duğunu da bildirmiş olmaktadır. Helallerin 
sayısı çok olduğu için sayılması da zor ve 
gereksizdir. O halde teknik olarak Kur’an’da 
sayılan yasakların dışında kalan her şey gü-
zel ve iyidir. Bu durumda bilinmesi gerekli 

olan sadece yasaklardır. İşte, Maide Sûresi’nin 
özelliği bu yasakları sıralamasıdır. Allah’ın yer 
sofrasından yararlanırken sadece bu yasakla-
rın dikkate alınması gerekmektedir. 

Maide Sûresi, hac sırasında ihramlı iken av 
yapmayı yasaklayan bir âyette konuya gi-
riş yapar ve ardından haram olan diğer şey-
leri sayar: “Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, 
Allah’tan başkası adına boğazlanan, (henüz 
canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç; bo-
ğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten dü-
şerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı 
hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile 
dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, 
bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size ha-
ram kılındı.” (5/3). İlerleyen âyetlerde “(Aklı 
örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili 
taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pis-
lik.” olduğu söylenerek bunun sonuçları hak-
kında iman edenler uyarılırlar: “Şeytan, içki 
ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin 
sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan 
alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?” 
(Maide, 5/90-91). 

Maide Sûresi’nin başında ihramda iken avlan-
mak yasaklanırken, bunun dışında hem kara-
da hem de denizde avlanmanın meşru olduğu 
vurgulanır: “Sizin için de yolcular için de bir 
geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve 
deniz ürünlerini yemek sizlere helâl kılındı. 
Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size ha-
ram kılındı (Onun dışında avlanmanızda hiç-
bir sakınca yoktur). Huzurunda toplanacağı-
nız Allah’a karşı gelmekten sakının.” (5/96). 
Araplar geleneksel olarak putlarına hayvanla-
rı kurban olarak keserler ve her bir kurbana 
birer isim verirlerdi. Kur’an bunların hepsini 
yasaklamıştır: “Allah, ne “Bahîre”, ne “Sâibe”, 
ne “Vasîle”, ne de “Hâm” diye bir şey meşru 
kılmamıştır. Fakat inkâr edenler Allah’a karşı 
yalan uyduruyor. Zaten çoklarının aklı da er-
mez. Onlara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) 
ve Peygamber’e gelin.” denildiğinde onlar, 
“Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize 
yeter.” derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor 
ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı?” (Ma-
ide, 5/103-104). Kur’an, Arapların politeist 
(çoktanrıcı) inançlarını yıktığı gibi bu inanç-
ların pratik uygulamalarını da ortadan kal-
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dırmıştır. Böylelikle kurban sadece tek olan 
Allah için kesilmesi gereken bir şey olmuştur. 
(Kevser, 108/2).

Kur’an’ın yasakladığı şeyler, sadece Maide 
Sûresi’nde sayılanlarla sınırlı değildir. Fakat 
her halükarda haramlar Kur’an’da sayılıp 
dökülmüş ve helallere kıyasla sayıca çok az 
orandadır. Bunun ötesine gidip, insanlar ta-
rafından yeni yasakların konulmasını Kur’an 
kabul etmez ve hatta bu konuda Müslüman-
ları uyarır: “Ey iman edenler! Allah’ın size 
helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri (kendinize) 
haram etmeyin ve (Allah’ın koyduğu) sınırları 
aşmayın. Çünkü Allah, haddi aşanları sevmez. 
Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helâl, 
iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inan-
makta olduğunuz Allah’a 
karşı gelmekten sakının.” 
(Maide, 5/87-88). Buradan 
hareketle İslam’ın yasakçı 
bir din olmadığı ve ola-
mayacağı anlaşılmaktadır. 
Müslümanlar, bu açıdan 
kendi tarihsel ve güncel 
pratiklerine yeniden bakıp 
bu konu üzerinde düşün-
meliler ve bugünkü yasak-
çı din anlayışlarının nere-
den ve nasıl ortaya çıkıştı-
ğını incelemelidirler.

Kur’an, bırakınız yeni ya-
saklar ihdas etmeyi, mevcut yasakların bile 
zorunluluk durumlarında çiğnenebileceğine 
izin vermektedir. Maide Sûresi’nin başında, 
daha ilk yasaklar belirtilirken, hemen ardından 
şu da eklenmektedir: “Kim şiddetli açlık du-
rumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin 
(haram etlerden) yerse, şüphesiz ki Allah çok 
bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” (Mai-
de, 5/3). Zorunluluk durumunda kuralların 
ihlal edilmesi, Kur’an’ın insanı ve imkânlarını 
dikkate aldığını ve ona gücünün üstünde bir 
yükümlülük getirmediğini göstermektedir. 
Dahası bu husus, Kur’an’da açıkça da ifade 
edilmiştir: “Biz hiçbir kimseye gücünün yet-
tiğinden fazla yük yüklemeyiz.” (Mü’minûn, 
23/62; Bakara, 2/286). Bu durum, hem sosyal 
hayat hem de ibadetler için söz konusudur. 
Haram ve yükümlülüklerin alanını genişlet-

mek, geçmişte bazı dinlerde söz konusu ol-
muştur, fakat bu işlemi yapan din adamlarını 
Allah kınayıp eleştirmektedir. Çünkü helal ve 
haramların sınırlarını tayin etmek sadece ona 
mahsustur. Hatta Kur’an, bir adım daha ileri 
giderek, elçilere ayrıntılı sorular sormayı ve 
(dinî) hayatı bir emirler ve yasaklar listesine 
indirgemeyi uygun görmemiştir: “Ey iman 
edenler! Size açıklandığı takdirde, sizi üzecek 
olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur’an 
indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size 
açıklanır. (Hâlbuki) Allah onları bağışlamıştır. 
Allah, çok bağışlayandır, halîmdir (hemen ce-
zalandırmaz, mühlet verir.) Sizden önceki bir 
millet, o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden 
kâfir oldu.” (Maide, 5/101-102).

Özetlersek; Maide Sûresi, 
sadece Allah’ın yer sofra-

sından nasıl yararlanacağı-
mızı bildirmekle kalmıyor. 
İslami hükümlerin doğası 
ve yapısı hakkında da il-
ginç ve çarpıcı açıklamalar 
yapıyor. Anlaşılacağı üzere 
İslami yasama yasakçı de-
ğil, özgür bırakıcı, insanın 
gücünü zorlayıcı değil, 
kolaylaştırıcı ve esnek, 
ayrıntıcı değil, ilkesel ve 
genel kurallar koyucu bir 
mahiyet arz etmektedir. 

Bu yasama yönteminin Müslümanların fıkıh 
tarihinde ne kadar anlaşıldığı ve uygulandığı 
araştırılmaya değer bir konudur.

Birçok kültürde ve toplumda sofra ve sofranın 
temel besini olan ekmek kutsaldır. Sözgelimi 
Müslüman toplumlarda her yemek sonrasın-
da “yemek” ya da “sofra duası” adıyla bir dua 
yapılır. Bu duada Allah’a hamd (övgü) edilir 
ve verdiği nimetlerden dolayı şükredilir. İna-
nışa göre eğer yemeklerden sonra bu duaya 
devam edilirse evde bereket kesilmez ve o ai-
lenin çocukları anne ve babalarına karşı isyan 
etmez. Genel olarak yemek dualarında ifade 
edilen “Halil İbrahim sofrası/bereketi” ifade-
siyle, Hz. İbrahim’e atıf yapılır. Hz. İbrahim, 
çok cömert ve insanlara bol bol ikram eden 
bir kimse olduğu için “Halil İbrahim sofrası” 
deyimi meşhur olmuştur. Kur’an’a göre Allah, 

İSLAMİ YASAMA, 
YASAKÇI DEĞİL ÖZGÜR 

BIRAKICI, İNSANIN 
GÜCÜNÜ ZORLAYICI 

DEĞİL, KOLAYLAŞTIRICI 
VE ESNEK, AYRINTICI 

DEĞİL İLKESEL VE 
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KOYUCU BİR MAHİYET 
ARZ ETMEKTEDİR.
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Hz. İbrahim’i “halil/dost” olarak nitelemiştir. 
(Nisa, 4/125). Hz. İbrahim’in “halilullah” la-
kabını alması, Allah’a olan sevgi ve bağlılığın-
dandır. Bir rivayete göre Hz. İbrahim insanla-
ra karşı çok cömert olduğu ve onlardan hiçbir 
şey istemediği için “halilullah” diye nitelendi-
rilmiştir.

Hıristiyanlık öğretisinde İsa’nın son akşam 
yemeği (son akşam yemeği ya da sofrası) 
önemlidir ve bu yemek, “Ekmek-Şarap Ayi-
ni” olarak bilinen Hıristiyan sakramentinin 
kaynağıdır. Rivayete göre ele verildiği gece 
Rab İsa eline ekmek almış, şükredip ekmeği 
bölmüş ve şöyle demiştir: “Bu, sizin uğrunuza 
feda edilen benim bedenimdir. Beni anmak 
için böyle yapın.” Aynı şekilde yemekten son-
ra kâseyi alıp şöyle demiştir: “Bu kâse benim 
kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Bunu 
her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın.” 
Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her 
içtiğinizde, Rab’bin gelişine dek Rab’bin ölü-
münü ilan etmiş olursunuz. (1Ko 11:23-26).

Hıristiyanlıktaki Ekmek-Şarap Ayini (Evha-
ristiya), Hz. İsa’nın havarileriyle yaşadığı son 
akşam yemeğini yeniden canlandırmaya da-
yanan bir dini ritüeldir. Evharistiya, Yunanca 
bir kelime olup “Tanrı’ya şükür işi” anlamına 
gelmektedir. Ekmek-Şarap Ayini, Hıristiyan-
lığın Yahudilikten miras aldığı bir ibadettir. 
Bu, Yahudilik’teki Fısıh yemeğinden gelen ve 
insanların aynı masa etrafında oturma olayına 
eşlik eden mistik kardeşlik birliğinden etki-
lenmiş bir ayindir. Başlangıçta basit olarak 
ekmek bölmeyi gerektirirken daha sonra, bir 
ibadetin kaynağı olmuştur.

Müslümanlar arasında da sofra farklı biçim-
lerde tefsir edilmiştir. Bazı mutasavvıflara 
göre burada sofra, bilgilerin hakikatlerinden 
ibarettir. Çünkü yiyecekler, bedenin gıdası 
olduğu gibi, bilgilerin gerçekleri (veya ger-
çek bilgiler) de ruhun gıdasıdır. Havariler, 
henüz öğrenmeye yetenekleri olmayan birta-
kım gerçeklere rağbet etmişler; İsa da: “Eğer 
siz imanı kazandınızsa takvayı kullanınız ki 
bunları öğrenebilesiniz, demiş, onlar ise so-
rudan vazgeçmemişler, üzerine düşmüşler, 
ısrarlarından dolayı o da istemiş; Allah Teâlâ 
bunun inmesinin kolay olduğunu ve fakat so-

nucunun tehlikeli ve korkunç olduğunu an-
latmıştır. Zira manevî yola girene makamın-
dan daha yüksek bir makam açıldığı zaman 
ona tahammül edememesi ve bundan dolayı 
istikrar (kararlılık) bulamayıp bu yüzden bü-
yük sapıklıklara düşmesi ihtimali vardır.” Bu 
yorumun işârî anlamda bir tefsir olduğu bi-
linmelidir. 

Bir başka yoruma göre sofra, mecazi anlamda 
İslam nimetini ifade eder. “Bugün size dinini-
zi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım 
ve size din olarak İslâm’ı beğendim.” (Mâide, 
5/ 3) diyerek Allah Müslümanlara en büyük 
nimeti sunmuştur. Bu İslam sofrası, gerek 
hoşluğu ve gerek lütfedilme şekli bakımından 
İsa’nın sofrasından büyük bir devlet olduğu 
kadar, buna karşı küfür ve inkârın karşılığı da 
büyük bir azap olacaktır. 

Sofranın anlamı kadar indirilip indirilmediği 
de tartışmalara konu olmuştur. Bir rivayete 
göre havarilerin istediği sofra, iki bulut ara-
sında kırmızı bir sofra şeklinde gelmiştir. Bir 
başka rivayete göre kırk gün boyunca gün 
aşırı olarak sofra gelmiş ve bundan yoksullar, 
zenginler, büyükler ve küçükler yemişlerdir. 
Daha meşhur bir rivayete göre ise sofra, şartlı 
bir şekilde indirilmek istendiği için havariler 
bu isteklerinden vazgeçmişler ve Allah’tan af 
dilemişlerdir. 

Biz, bu sonuncu rivayetin daha isabetli oldu-
ğu kanaatindeyiz. Çünkü bu tür taleplerin 
karşılanması insanlar arasında ayrıcalık yarat-
makla kalmıyor, imanı bir inanç meselesi ol-
maktan çıkarıyor. Allah, insanları gayba iman 
etmekle sınamaktadır. Eğer bu gayba iman, 
kesin bilgi ve gözlem şekline kavuşur ve bu 
temelde bir inanç oluşursa o zaman sınavın 
anlamı kalmayacaktır. Allah, insanlara gökten 
sofra göndererek iman etmeyi değil, yer sofra-
sında sunduğu nimetlere ve âyetlere bakarak 
iman etmeyi istemektedir. Bu noktada farklı 
bir muamele, Allah’ın adaletine gölge düşü-
recektir. 
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Dergilerin Ka-
panma Sebepleri

Günümüz toplumlarının medeniyet yel-
pazelerine bakıldığında hiç şüphesiz yazılı 

metinlerin önemli bir yer tuttuğu görülmekte-
dir. Hemen her dönemde insan, ileriye dönük 
bir ürün bırakma gayesi taşımıştır. Yazının icadı 
ile birlikte bu çaba kendine “düşünsel bir de-
vir” zemini de bulmuştur. Önceki dönemlerde 
nakil yoluyla aktarılan bilgi, birikim, tecrübe 
ve tanıklıklar/şahitlikler, daha sonra vesika/bel-
ge olarak vücut bulmuştur. Bu bağlamda yazı, 
tarih gibi “ileriye atılmak üzere geriye çekilen 
ok” pozisyonunda bir merkez edinmiştir.  Bu 
durumda her toplum, ürettiği değer nispetinde 
önem kazanır.

Dergi ya da kadim ve hakiki adıyla mecmua 
da toplumun kimliğini şekillendirirken, kültür 
ışığının da parlamasına sebebiyet vermektedir. 
Dergiler, bir topluluğun düşün dünyası hakkın-
daki kodları önümüze sunar. Kitap gibi -çoğu 
kez- lokal bir alanda değil, farklı görüş ve tarz-
daki insanların konu ya da konular hakkındaki 
bilgilerini aktararak geniş bir alanda hareket 
eder. Hemen her dergi, hitap ettiği topluluğun 
ufkuna katkı sağlama çabası içindedir. Dergiler, 
toplanma, cemiyet olma ve nihayetinde damı-
tılmış bilgiler sunma merkezidir. Dergiler hem 
yaşanılan zamana tanıklık eder hem de gelecek 
nesillere nitelik prototipleri sunar. 

Bir toplumun kültürel zenginliğini ve ürettiği 
değerler bütününü anlamak için, o toplumun 
dergi ile olan bağına ve dolaşımdaki dergi tra-
fiğine bakmakta fayda vardır. Teknolojik geliş-
melerle birlikte dergilerin de itibar kaybettiği 
açıktır. Bayilerin, kitapevlerinin ya da müstakil 
kurumların kapısını aşındırıp, bazen uzun yol-
lar kat ederek takip ettiği derginin yeni sayısını 
arayan, elde ettiğinde heyecanlanan, sayfaları 
çevirdiğinde yalnızca mürekkep kokusu de-
ğil, emeğin de kokusunu duyan insan sayısı da 

A B O N E L E R İ M İ Z E  M E K T U P
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bahsi geçen sebep yüzünden her geçen gün 
azalmaktadır. Toplumun değer öğretilerini 
yansıtan araçlardan en önemlisi dergiler ise, 
dergileri ayakta tutan en önemli dayanak da 
okurlardır. 

İnternet siteleri -çoğu kez- popülerliğini art-
tırmak için çok sayıda haberi ve bilgiyi hızlı 
ve üstünkörü bir şekilde muhataplarına sun-
mayı hedefler. Dergiler ise okuyucuya, sorgu-
lama, eleştirme, düşünme ve konulara farklı 
pencerelerden bakarak analiz etme yeteneği 
kazandırma iddiasındadır. Dergilerin gelecek 
tasavvuru, nitelikli ve ufku açık insanlar yetiş-
tirmektir. Böyle insanların çoğalması hem kül-
türel hem de insani anlamda itibarlı bir toplum 
olabilmek açısından önemlidir.

Hiçbir dergi kapanmayı düşünerek yola 
çıkmaz. Fakat, -maale-
sef- çoğu da belirli bir 
dönem sonunda kapan-
mak zorunda kalır. De-
ğer üretme iddiasındaki 
hiçbir derginin bu iddi-
ası dışında bir beklentisi, 
özellikle de maddi bir 
beklentisi yoktur. Zaten 
dergiler maddi anlamda 
oldukça güç şartlar altında varolma müca-
delesi verir. Her yıl onlarca yeni derginin pi-
yasaya çıktığı ülkemizde, uzun soluklu dergi 
sayısının bir elin parmaklarını geçmemesi, 
üzerinde durulması gereken acı bir vakıadır. 
Bu noktada dergiler çöplüğüne dönen ülke-
mizin yaşadığı kültürel kriz için okuyucuların 
da en azından şu soruyu kendisine sorması 
gerekmektedir: 

Dergiler neden kapanır?

Bu soruya farklı cevaplar verilebilse de kapa-
nan hemen her derginin vereceği ilk ve ortak 
cevap “maddi imkânsızlıklar”dır. Dergileri 
istikrarlı ve duyarlı okuyucuları ayakta tutar. 
Bir derginin kapanması da “kayıtsız okuyucu-
lar/duyarsız aboneler” sebebiyle gerçekleşir. 
Kapanan her dergi, kayıtsız okuyucularının 
katkısıyla (katkısızlığıyla) bu sona layık gö-
rülmüştür. 

Dergiler birilerine ulaşsın, fikri gelişime katkı 
sağlasın, nesiller sonrasına hazine olarak dev-

rolunsun diye çıkarılır. Dergilerin ekonomik 
sıkıntılardan ötürü zor zamanlar geçirmesine 
sebebiyet veren kayıtsız okurlar da tüm bu 
değerlerin önünde duran, amacın gerçekleş-
mesini engelleyen kişiler konumundadır. Biz-
den önceki nesillerden günümüze dek ulaşan 
dergilerimiz yok ya da çok az ise, bunun en 
önemli sebebi kayıtsız okurdur. Bir şeye ka-
yıtsız kalmak, onun amacını gerçekleştirme-
sine engel olmak anlamına gelir.

Kayıtsız okurlar sebebiyle kapanan dergiler 
maalesef toplumumuz nezdinde yankı bulma-
makta, bunun için kimseden bir ses çıkma-
maktadır. Kapanan her dergide kayıtsız okur-
ların önemli bir payı olduğu itiraf edilmedik-
çe ve kayıtsız okurlar duyarlı davranmadıkça, 
ülkemizin “dergiler çöplüğü” görünümündeki 
olumsuz imajı da düzelmeyecektir. 

Kur’ani Hayat Dergisi 
olarak yukarıda anlattı-
ğımız zorlukları yaşadı-
ğımızı bilmenizi isteriz. 
Üstelik 2013 yılında yeni 
dergiler ile bir “dergi ai-
lesi” olmayı hedeflerken 
bu zorlukları yaşıyoruz. 
Her sayımızı eline ulaş-

tırdığımız halde hiçbir şekilde sorumluluk 
hissetmeyen ve sorumluluğunun gereğini 
yerine getirmeyen abonelerimiz yüzünden 
yaşadığımız bu zorlukların yeni dönemde 
tekrarlanmayacağını ümit ediyoruz. Üzüle-
rek bahsini açtığımız zorlukların gecikmeli de 
olsa aşılabilmesi için “ilgisiz abonelerimiz”den 
sorumluluklarının gereğini yerine getirmele-
rini, borçlarını yıl sonuna kadar ödemelerini 
bekliyoruz. 

Hitamuhu Misk programında arz-ı endam 
eden Temmuz 2008 tarihli ilk sayımızdan 
bugüne kadar dergimizle canlı bir bağ kuran, 
zihinsel iletişimini diri tutan ve mali sorum-
luluğunu yerine getiren tüm abonelerimize de 
candan teşekkür ediyoruz. Onların düzenli, 
sorumlu destekleri olmasaydı beşinci yılımıza 
gelemeyebilirdik. 

Rabbim sorumluluk bilincini kuşanmış, hak 
ve hukuku gözeten muhlis kullarından olma-
ya muvaffak eylesin. 

TOPLUMUN DEĞER 
ÖĞRETİLERİNİ YANSITAN 

ARAÇLARDAN EN ÖNEMLİSİ 
DERGİLER İSE, DERGİLERİ 

AYAKTA TUTAN EN ÖNEMLİ 
DAYANAK DA OKURLARDIR.


